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श्रीरस्तु 

श्री गणपतये नमः 

नाट्यशास्त्रम् {~ 
एकोनविशोऽध्याय ` 

~~ @ ~~~ 

इतिवृत्तं तु नाट्यस्य शरीरं परिकीतितम् । 

पञ्चभिः सन्धिभिस्तस्य विभागः संप्रकत्पितःः । १) ` 

1 [ क छ दा 0 द दा क व द त द 

अभिनव्रभारती-एकोनविशोऽध्यायः 

देहे ससन्ध्य ङ्कगणे समस्ते 

यत्स्थापनं स्पशनवृत्तिकारि । 

तदिन्द्रियं यस्य वपुनेमामि 

तमान्तरस्पञ्चमयं महेशम् ॥\ 

“पुनरस्य शरीरविधाने” त्यादिना (१८-१२७) शरीरमितिवृत्तात्मकं 

विधानं च तस्य विधानरूपप्रकारात्मकं, सन्धयक्च मूखादयो विधयरच 

सन्ध्य ङ्कस्वभावा लक्षणीयत्वेन प्रतिज्ञाताः, तत्र॒ शरीरमादो लक्षयितन्यमिति 

दर्शयति इतिवृत्तं त्विति। तुशब्दो व्यतिरेके--काव्यमात्रस्यानभिनेयस्य 

तावद वत्तसात्रं शरीरः, नटनीयस्य त्वभिनेयरूपस्य इति एवंप्रकारतया यदुपस्कृत 

वत्तं, अतएवेतिवुत्तशब्दवाच्यं तद्वस्तु शरीरं" रसाः पुनरात्मा शरीराविभावकाः, 

1. 1६889. काव्यस्य । 

2. 98. विभागाः परिकीतिताः। 



नाट्यशास्त्रम् ९ 

इतिवृत्तं द्विधा चेव बुधस्तु परिकल्पयेत् । 

आधिकारिकमेक स्यात्" प्रासद्धिकमथापरम् ।।२।) 

ब कोद," > ददो दो-क) क >~, 0 गीर मीीीरीीीीमीीिीी ीीप्मि च 

अतएवाथंनिर्मापिकत्वात अर्थतादात्म्यात् अर्थरूपताध्यासात् अथकनज्ञाननिवेि- 

तत्वात् अर्थोपरञ्जकत्वात् अथंनिमित्तत्वाद्रा, इतिवृत्तार्थेकयोगक्षेमत्वं वागात्मना 

शब्दानामिति । तदारयेन-- 

वाचि यत्नस्तु कर्तव्यो नाद्यस्य॑षा तनुः स्मृता । (१४-२) 

इति पूर्वमुक्तम्, इह वृत्तं शरीरमिति दशितमित्यविरोधः । सतु कथं प्रकार- 

वैचित्य इत्याशंक्याह पञ्चभिः सन्धिभिरिति। एतदुक्तं भवति--प्रकारर्व॑चित्य- 

कल्पनामया एव सन्धयः । तत्र पारम्यपरतयाः पञ्चसंख्येति, तेन हीनसन्धित्वेऽपि 

न कदिचदच् विरोधः | 

अन्ये तु सर्वत्र पञ्चंव सन्धयः, अपूर्णाङ्कत्वात्त कस्परचित्सन्धेही नस न्धित्व- 

मुच्यत इत्याहुः । एतच्च स्वस्थाने वितनिष्यामः । 

एवमितिवृत्तशब्दे इतिभागस्य योऽथः सोऽप्रसिद्ध इति कृत्वा द्वितीयार्धे न 

पञ्चभिरित्यादिना व्याख्यातः, न तु सन्धिनिरूपणमेतदह् शक्रमस्तस्यानेक- 

विधत्वात् । 

एवे शरीरमभिधाय तस्य॒ विधानशब्देनो दिष्टं प्रकारवेचित्यं दशेयति 

इतिवृत्तं द्विधा चेवेति ¦ इतिवृत्तं स्थितं सत्, बुधो विवेचकः कविद्टिधैव 
परिकल्पयेत् । चकारात् प्रकरणादावितिवृत्तं च कल्पयेत् । तच्च द्विधा । 

एकमपरमित्यनेनेदमाह-- न निसगेतः किञ्चिदाधिकारिकम्, अन्यद्वा । कवि- 

धिया यदेतदाधिकारिकं कृतं तदापरस्य प्रासङ्क्खिकतास्तीति द्विषाशब्देन सूचितं, 

तदेवेदं दशितम् । “अधिकरणविचाले च" (पा- ५-३-४३) इति धाप्रत्ययः 

एक राशि द्विधा कुर्वति यथा तेनैकमेवेतिवृत्तं द्ि्चाखमिति यावत् । 

1. भ5., ६89. तु। । 

2. पारम्पयंता । 
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एकोन विशोऽधघ्यायः 

यत्कायं हि" कलप्राप्त्या . साम््यात्पिरिकल्प्यते । 

तदाधिकारिकं ज्ञेयमन्यत्प्रासङ्धिकं विदुः ।॥३।। 

श्कारणात्फलयोगस्य वृत्तं स्यादाधिकारिकम् । 

# 

तस्प्रकारदयं क्रमेण दशंयति यत्कायं हीति । प्रधानत्वेन सम्पाद्यं फले ...- ` 

यो ज्ञानेच्छाप्रयत्नक्रियालक्षण आरम्भः तत्कायंमिति वक्ष्यते यदाधिकारिकं 

यस्तु" (१९-२;) इति, तथाभूतो य॒ आरम्भो मुख्यफलमप्राप्त्या परिकल्प्यते 

स॒ आधिकारिकमितिवृत्तम् । हि यस्मात् तथैव ज्ञेयम् । निसक्तेनाधिकारः 

सर्व॑त्रानुयायित्वं हृदयानुयायित्वं प्रयोजनमस्य \प्रासङ्क्िकेऽपि हि तदन्त 

लीनिमेव ।! यथा--आधिकारिके सहाप्तेनाचिख्यासासाधनेषाफलजिहीर्षा- 

निष्पत्तौ यथा न शक्त्यन्तरव्यापारणं, तद्त्मासङ्किकेऽपि सवत्र शक्त्यन्तर- 

व्यापाराभाव एव । शक्त्यन्तरेऽपि पृथण्व्यापायेमाणे तस्याप्याधिकारिकत्व - 

मेव स्यात् । प्रतिज्ञानिवर्हणं जगत्कण्टक रावणोद्धरणं शरणागतविभीषणरक्षण- 

मित्याद्यपि हि प्रधानफले सीताप्रत्यानयनलक्षणे विवक्षिते न शक्त्यन्तरव्या- 

पारसाध्यं, अपि तु तदुपयोभिसामाच्यूपायचतुष्टयतदुद्विकत्चिकादिभेदसम्पादन- 

नान्तरीयकोपनीतमेव । तापसवत्सराजे राज्यप्रत्यापत्तः प्रधानफलत्वे वासव- 

दत्तासद्धमपद्मावतीप्राप्त्यादौ क्रियान्तरानुपयोग एव मन्तव्यः । यदि ह्यस्य 

वासवदत्तापराप्टयुपायत्वं प्मावतीपरिणयस्य नोच्येत न वत्सराजस्तत्र 

प्रवर्तेत, तदप्रवृत्तौ कुतः प्रधानफलमिति सवंप्रासङ्जिकमेकरूपमेव । प्रसक्तिहि 

प्रसद्खः तत आगतं प्रासङ्किकं, प्रसज्यते वा प्रधानफलनिष्पत्तये इति 

प्रसङ्खस्तत आगतमिति । तेन हाक्त्यन्तरयोगायोगाम्यां च यत्प्रासङ्खिकस्या- 

तेकविघत्वं टीकाक्ृद्धि-रम्यधायि न तदुपाध्यायाः सम्मन्यन्ते । अतएवाह 

कारणात्फलयोगस्ये्ति । अयमथंः--आधिकारिकं नाम (अधिकारः) 

1. 1८88. तु। 
2. 1८88,, 75, 768 11 भील 106 र€56., कवेः €16. 



र नाट्यक्षास्त्रम् 

1तस्योपकरणार्थं तु कीर्त्यते ह्यानुषद्धिकम् ।\४।। 

कवेः प्रयत्नान्नेत्. णां युक्तानां विध्यपाश्रयात् । 

ह 0 0 0 दा 2 का आ 0 पा आ दा) त छ दाः दा क 0 त 11 

यस्त्वितिवृत्तं फलसंबन्धं करोति स कविना वणेनोपायारोहमानीतः . 

तत्समर्थाचरणेन प्रयुज्यते । एवमन्यत्स्यादितिवुृत्तमिति पूवेपक्षमाशंक्य 

तव्रोत्तरमवान्तरेणाह तस्योपकरणार्थं त्विति । हिरप्यथं भिन्नक्रमः भनु- 

षद्कधिकमपि कौर््यंत दति । 

ननु फलग्राप्तिलक्षणेन प्रयोजनेन सप्रयोजनत्वमाधिकारिकस्य लक्ष- 

णत्वमुक्तम्, फलप्राप्तिहच प्रासङ्किकेऽप्यस्ति सा प्रासद्किकीति चेत्, सिद्ध 

पराप्नङ्किकस्याधिकारिकाद् भेदे भवेदेतत्, तत एव तत्सिद्धौ चक्रकान्योन्या- 

श्रयदोषः, तस्मात्फलप्राप्तिरेव विशिष्य वक्तव्येत्यभिगप्रायेणाह कवेः प्रयत्ना- 

ननेतु.णां युक्तानामिति । समुत्कर्ष प्राधान्यमवलम्न्य फलप्राप्तिः कल्प्यते, 

प्रधानफलप्राप्तिप्रयोजनमाधिकारिकमित्यथः | 

ननु फलप्राप्तेः कथं प्राधान्यमाधिकारिकं, निर्वत्यत्वादिति चेतस एव 

दोष इत्याशद्धुयाह कवेः प्रयत्नादिति । कवियंत्फलसुत्कषंण विवक्षति तत्प्रधान- 

फलम् । ननु पुरुषेच्छा यद्यनियन्तरिता, तदा पुनरपि स॒ एव प्रयत्न इत्याह । 

नेतृणां युक्तानां विध्यपाश्रयाद् धीरोदात्तादिभेदानां नायकानां मध्ये यो 

यत्र नायको ` युक्त उचितः तस्य यो विधिः सम्पाद्यं वस्तु तदपाश्रय- 

भ्रयत्नाद्धेतोः कविफलं प्रधानमिति । यरस्मिरच विधौ यो नायको युक्तः 

उचितस्तस्य मयैतत्कतंव्यमित्यभिसन्धानाभावेऽपि तत्सन्निधौ फलं नाय- 

कत्वं विना केतंग्यम्, यथा तापसवत्सराजे वत्सराजस्य राज्यप्रत्यापत्तिः 

कतंव्यतायाममात्याभिसंहितायान्, अतएव ह्यस्यासौ नेता फलस्य चाक्रष्टा 

अमात्यसम्पादिताभिसन्धिप्रत्युपायपरम्पराजितस्यापि । 

1. 1८85, परोपकरणार्थं । 
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एकोनविरोऽध्यायः ५ 

कल्प्यते हिः फलप्राप्तिः समृत्कर्षात्फलस्य चः ।\५।। 

[ लौकिकीः सुखदुःखाख्या यथावस्था रसोद्भवा । 

द्धा मन्मथावस्था व्यवस्थात्रिविधा मता ।|६॥ 

वद“ कोकः 

नन्वेवमपि रामस्य स्वदारप्रत्यानयनकण्टकोद्धरणभीताभयवितःरणादौ स्वंत्न 

कर्त॑व्यतौचित्यमस्ति, तथापि न व्यवस्थितं लक्षणमित्याह फलस्य चेति! 
चकारेण समुत्कर्षादित्यस्यावृत्तिर्योद्यते । तेनायमथंः--यदेतत्फलं तावत्यंशे 

अधिकमूत्कषमवलम्बते तत्रव तस्यौचित्यं कविना कल्पनीयम् । तथा हि-- 

रावणोच्छेदाचवधि सीताप्रत्यानयनमेव समुत्कृष्टं भवति, तस्येव सम्पादनायेतर- 

प्रवृत्तिः, सचिवायत्तसिद्धिस्तु यतो वत्सराजस्ततो यौगन्धरायणाद्यमात्यवगंस्ता- 

वानसाविति तदामात्या्यभिसंहितराज्यप्राप्तिफलस्यैव तत्रोत्कर्षैः । सह्यवं 

मन्यते--राज्यभारचिन्ता एतैर्या कृता सा मयैवेति । एव माधिकाधिक हूदय- 

विपरिवतंमानं, समुचितं च नायकस्य फलं यद्यदा कविप्रयत्नेन विवक्ष्यते 

सम्पाद्यतया तदा तस्य प्रधानफलत्वं, रामाभ्युदयादौ सीताप्रत्यानयनादेरिव, 

न हि तचारवमेधयागदेर्नयक्रोचितस्य कविविवक्षितत्वमस्ति । 

नन्वेवमपि कविविवक्षैव पुनरपि प्रधानीभूता तत्र चौक्तो नियमहेत्व- 

भाव इति तत्राह विध्यपाश्रयादिति । विधीयत इति विधिः सन्युत्पत्तिः 

तस्यापाश्चयात् ! एतदुक्तं भवतति--यादशि पुरुषार्थं व्युत्पत्तिः कर्तव्या । 

तदुचितनायकग्रहणेन कविः प्रवर्तमानो न स्वेच्छया प्रवृत्तौ भवतीति । 

हिशब्देन समृच्चयाभिधायिनैतत्मुचितं--विष्यपाश्चयाचुक्ता ये नेतारस्तेषां 

यत्फलं तस्योत्कर्षाद्यः कवेः प्रयतः ततः फलप्राप्तिः समूत्कर्षावलम्बिनी 

कल्प्यत इति तात्पर्यम् । 

1. ८38. यत् । 

2. 88. तु । 

3. & 98., 7२5. लौकिकसुखदुःखाख्या । 



द नाटूयद्ास्वम् 

संसाध्ये फलयगे तु व्यापारः "कारणस्य यः। 
तस्थानुपुरव्याः विज्ञेयाः पञ्चावस्थाः प्रयोक्तुभिः ।।७॥ 
शश्रारम्मश््व प्रयत्नश्च तथा प्राप्तेदचं संभवः । 

नियता च फलप्राप्तिः फलयोगश्च पञ्चमः ॥८।॥ 

ओत्युक्यमात्रबन्धस्तु यद्रीजस्य निबध्यते । 

महतः फलयोगस्यस (फलारम्भ इष्यते ।।६॥ 

"वक" 

अथ कविप्रयत्नेन साध्ये व्यापारपरिस्पन्दो यो वाडमनसगतस्तस्य या 

अवस्था आनुपुव्यति उह दाक्रमेणेव प्रयोक्तृभिः केविभिनिबन्धनीयतया- 

ज्ञातव्याः ता उदहिशति प्रारम्भश्चेति । चकारंस्तथाश्ब्देन चावदयंभावि- 

क्रमत्वमासामुन्यते । न हि प्रक्षापूवेकारिणोऽवस्थान्तरासम्भावनायां 

प्रारम्भ उचितो भवति, तत्प्रारम्भदवचेदुत्त रोत्तरावस्थाप्रसर एव । पञ्चम 

इत्यनेन क्रमो विवक्षित इति दशयति । एताः क्रमेण दशेयितुमाह श्रौत्सुक्यमान्न- 

बन्धस्त्विति । महतः प्रधानभूतस्य फलस्य यूज्यमानस्य तत्तन्नायकोचितस्य 

यद्रीजमुपायसम्पत् तस्य यदौत्सुक्यमात्रं तद्विषयस्मरणोत्कण्ठानुरूपं, अने- 

नोपायेनैतत् सिद्धयतीति, तस्य बन्धो हदये निरूढिः प्रारम्भः, साच 

नायकस्या मात्यस्य नायिकायाः प्रतिनायकस्य देवस्य वा । तस्या हि 

तथैवानुमानाद् व्यवस्था ।' दैवसाध्यमपि च समुद्रदत्ताभिमतप्राप्त्यादिकं# 

पृण्योपाजंनं प्रयत्नबहुमानसिद्धये देवसाहाय्यस्य पुरुषकारस्य फलवतिता 

1. 699. }प5ऽ, साधकस्य । 

2, {६ 93. तस्यानृपूर्व्यावक्ञेयाः । 

3. < 95.; 48. 1690 0076 115 $€756. 

नाट्यप्रकरणा भावा अवस्थास्ता मता इह । 
धमथंकामसम्बन्धः फलयोगस्तु कथ्यते ॥ | 

4. 38. खल्वारम्भः । 7१8. सोऽत्र प्रारम्भ इष्यते । ` 
*ब्रह्मयशस्स्वामिना कृते पष्पदुषितके षष्ठेऽङ्कु नन्दयन्तीसमुद्रदत्तयोः 

समागमः केवलं दैवस्ताधित एव न तु नीतिचक्षुषा पौरुषप्र भावेन । 



शएकोनवि दशोऽध्यायः ॐ 

श्रपश्यतः फलप्राप्ति व्यापारो यः फलं प्रति । 

. परं चौत्सुकष्यममनं स प्रयत्नः प्रकीतितः ॥१० 

ईषसप्राप्तियेदा" काचित्फलस्य परिकल्पते । 

भावमात्रेण तं प्राहुविधिज्ञाः प्राप्तिसम्भवम्।। ११ 

नियतां तुः फलप्राप्ति यदाः भावेन प्यति । 

नियतां तां फल्प्राप्ति सगुणां परिचक्षते ॥१२ 

">" जो को - > पो > -दो>- "> > च फ को को -)> भ >> ययो, दो-क) >> च> क -4)> ~अ > >> दो-क पोको" ~> >> -को> क. सो, > 

तद्यत्पत्तिलाभाय प्रदश्य॑त इति । एवभमपश्यत इति तदुपायव्यतिरेकेण फल- 

प्राप्तिमपर्यतः फलदशे नमसंभाव्यमानं विवे चयतः फलमुद्दिश्य यो व्यापारः 

उपायविषयपरमौत्सुक्यगमनलक्षणं, तेन॒ विनेदं फलं न भवति तस्मात् स 

-एवोपायोऽन्वेष्यः ` इत्युपायविषयस्मरणेच्छासन्तानस्वभावः स प्रयत्नः । 

ईषत्प्राप्तिरित्यादि । भवत्यस्मादिति भावः उपायः, तस्य सहकाययेन्तरयोगः 

प्रतिबन्धकवारणं च मात्रपदेनावधारितम् । तदयमथंः--उपायमात्रेण 

-लब्धेन यदा कदाचिद् विशिष्टफलप्राप्तिरीषत् कल्प्यते संभावनामात्रेण 

स्थाप्यते न तु निक्चीयते तदा प्राप्तेः सम्भवः । संभावनायोग्यत्वमसंभावना- 

'विशिष्टत्वं नाम तृतीयाकर्तुरवस्था । 

नियतां तु फलप्र्पच्त यदेति । फलस्य प्रकर्षणाप्तियेतः सहकारिवगेः 

प्रतिबन्धकविष्वंसनसहितता च सामग्रीरूपतः, तां सामग्री, यदा तेन भवेन पूर्वो- 

पात्ततया मुख्योपायेन नियतां नियन्वितां फलाव्यभिचारिणीं पक््यति तदा 

नियतफलप्राप्तिर्नामावस्था । ननु कतं रीत्याशद्धुयाह सगुणमिति गौणी उप- 

चरिता तस्येयमवस्था । नियतफलकतु विषयत्वेन नियतफलप्राप्तिशब्दो विषय- 

1. 88. प्राप्तिङ््च या 

2. 89. संज्ञेयो चिधिन्ञैः प्राप्तिसंभवः। 

3, &9ऽ., च । 

4. ६98. यत्र । 

5. 85. सगुणं तु विर्निर्दश्चेत्। 7२8. सगणाः । 



2 | नाट्यशास्वम् 

अभिप्रेतं समग्रं च प्रतिरूपं क्ियाफलम् । 

1इतिवत्ते भवेद्यस्मिन् फलयोगः प्रकीर्तित : ।।१३।१ 

सर्वस्यैव हि कायेस्य प्रारब्धस्य फ्लाथभिः । 
| „+ 

(9 

विषयिणोरभेदोपचाराद् युक्त इति यावत् । अत एव पर्यतीत्यनेन दशेन- 

मेवावस्थेति दशितम् । यदि वा सहगुणेन दशेनेन वतैते, नियतफलप्राप्ति- 

दशेनं तन्नामावस्थेत्य्थैः । ये त्वकारप्रदलेषादभावेन नियतां सन्देहमयीमिति 

व्याचक्षते ते नियता फलग्राप्नि, संद्र वेत् कयमेद्विरुदं संगच्छतामिति 
प्रष्टव्याः । 

अभिप्रेतं समग्रं चेति । यस्मिस्नितिवुत्ते कत्रंवस्थात्मनि नायकस्याभिप्रेतं 

तादृशम्, अपि च नानुचितं, अपि तुप्रति्ममुचितं संभवात् पूणं क्रियाफल 

मिति समनन्तरफलं, न च विधिफल्लमिव स्वर्गादि कालान्तरपिक्ि वण्यते, 

सावस्था नायकस्य फलयोगः फलोत्यत्तिर्नाम । तत्र॒ सचिवामात्यादेरपि' 

यावस्था सा वस्तुतौ नायकगामिन्येव भवतीति नाटकेष नगक्दयं सर्वा 

नायकस्य साक्षदेवोपनिबन्धनीयाः, अपि तु सचिवादिगतत्वेनापि फल- 

योगस्तु साक्षादेव तद्गत इत्यभिप्रेतमित्यनेन दशितम् । अवस्थान्तराणि 

सचिवादिगतान्यपि पर्यवस्यन्ति नायकादेरेवेत्येतदेव सुकविना रत्नावल्यां 

धप्रारम्भेऽस्मिन् स्वामिनः सिद्धिहैतौ" (अ-१) इति इलोकेन प्रतिपदमुक्त्वा 

अस्मदभिप्रायः समुच्छितेन दशितः । 
ननु मानुषव्यापारे नायकस्य तत्सचिवादेर्वा भवन्त्येता अवस्थाः, 

प्रतिनायकेऽप्येवं तत्र परमसदुपायापेक्षया । यत्रतु दैवायत्तं फलं वण्यते तत्र 

कथं न च वण्ये पुरूषकारमात्राभिमानितां दवमवजानानां चार्वाकादिमतमे- 

युषां, स दैवबहुमानब्युत्त्तये हि पुरुषकारोऽप्यफलः, तदभावोऽपि सफलः 
प्रदक्ञेनीयः, अत एव दरिद्रचारुदत्तादिरूपकाणि तद्विषयाणि । तस्माहं वाय- 

तत्वे कथमेतदवस्थापञ्चकम् तत्परिहर्तृमाह--सव॑स्येवः हीति दैवादागच्छतोऽ 
6 

1. 38. यद्.श्यते निवृत्ते तु फलयोगः उच्यते । 



एकोनविश्षोऽध्यायः &. 

"एतास्त्वनुक्रमेणेव पञ्चावस्था भवन्ति हि ॥१४॥ 

"आसां स्वभावभिन्नानां परस्परसमागमात् । 

विन्यास एकभावेन फलहेतुः प्रकोतितः । १५॥। 

पत्यर्थः ¡ तत्रापि हि यद्यपि नायको न यतते तथापि यत्र॒ फलं भवति तत्रा 

व्यमवस्थादिभिर्मन्यिम् । स एव च परं फलेन तदानीमर्थीभवति' यमथे- 

मधिकृत्य प्रवर्ततः इति हि प्रयोजनलक्षणं वदन्ति । तथा हि सेवाशेषोपाय- 

प्रारम्भं विनानन्दसंपादनहूदय एव, अपरथा परतः प्राप्तमपि फलं नाङ्खीकुर्यात्,. 

अनङ्खीकरणेऽपि वास्य फला्थित्वमेवाधिकफलान्तरसन्तोषमनु प्रसिद्धयादि-. 

फलान्तराभिसन्धानादिति युक्तमुक्तं मुनिना सवेस्यैव पञ्चावस्था इति । 

नन्वासां तावत् स्तररूपभेदः कालभेदस्च कालाभिन्नानां चेककालत्वाभावात् 

“संसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः कारणस्य" इति (१९-७) यदुक्त तत् कथम्, कि 

च फलयोगे साध्ये च तत्रावस्था कारणस्येति पञ्चवेतीहावस्था फलयोग एव, न 

तु सा कदाचिदन्येत्याश्चङ्कयाह् आसां स्वभावभिन्नानामिति स्वभावभेदे तु काल- 

भेदोऽप्युपलक्ष्यते, स्वभावभेदे दिक्काले दण्डचक्रादिभिरेकफलसंपादना, तेन 

कालसिन्नानामपि, आसां परस्परमन्योन्यं संगत्या नान्तरीयकत्वेन यदागमनं 

तदवलम्ब्य यो विन्यासो यत्फलभेदः तत॒ आद्यम्तावहषेणं निरिचतोत्त रोत्तर- 

कार्याणां कारणकारणानामपि हेतुत्वानपायादिति भावः । यच्चोक्त' फलयोगे 

कथं फलयोगान्तरमिति तत्राप्याह एकभावेन फलहेतुरिति । एकभावः संबन्धः । 

तेनायं भावः--फलस्योत्पत्त्यवस्था एका नायकेन सह संबद्धा, द्वितीया येयं 

संसाध्ये फलोग इत्यत्र निदिष्टा, पूर्वा त्ववस्था मध्यत्रयेण युज्यमाना योग्य- 

फलोत्पति दर्शना पञ्चम्यवस्थेत्यर्थंः । 

1. 1६98. यथानुक्रमशो ह्य ताः १8. एता अनु । 

2, ६. तासां । 

3. 1६58. विन्यासः फलभावेन फलाय परिकस्प्यते । 

4. हेतुः) 



१० नादट्यदास्वम् 

1इतिवृत्तं समाख्यातं प्रत्येवाधिकारिकम् । 

तदारम्भादि कतंग्यं -फलान्तं च यथा भवेत् ।१६॥ 

पुणंसन्धि च कतेव्यं* हीनसन्ध्यपि वा पुनः। 

नियमात्? पुणंसन्धि स्याद्धीनसन्ध्यथ कारणात् ॥ 

एवमवस्थापञ्चकं प्रदश्यं तदनुयायित्वेनेतिवृत्तस्याधिकारिकत्वं समथेयितु- 

माह-इतिवृत्तं समास्यातमिति । य्स्मात्तत्त् कतेव्यं कार्यं वस्त्वारम्भादि फलान्तं 

च तदिति तस्मात्तदवस्थानूुयायित्वेनाधिकृतत्वादाधिकारिकमूच्यते । चस्तुरान्द- 

स्याथ, यथा तु तदितिवृत्तशन्दवाच्यं भवेत् तथा प्राक् सम्यगाख्यातमितिशन्दाथं- 

मिति निरूपणेन "पञ्चभिः सन्धिभिस्तस्य विभागः" इत्यनेन तच्च तद्गतवक्त- 

व्यान्त रोपक्षेपाय पुनरभिहितम्। 

ननु कि सवत्र पञ्चंव सन्धय इत्याह पुणंसन्धि चेति । विकल्पः स्वंत्रेति 

करिचदाशङ्धूते तं प्रत्याह नियमादिति । उत्सगेणे।ति केचित् । उपाध्याया- 

स्त्वाहुः--सवंत्रेतिवृत्तं पञ्चसन्ध्येव, न हि कर्चिदपि व्यापारो प्रारम्भा्यव- 

स्थापञ्चकं विना सिद्धयेत्, न शक्यमौनीकृत्यं वा । उक्त' च-- 

सवंस्यव हि कायस्य प्रारब्धस्य फलाथिभिः। 

एतास्त्वनुक्रमेणेव पञ्चावस्था मवन्ति हि ॥ इति (१६-१४) 

अवस्थापञ्चकानूुयायिना सन्धिपञ्चकेनापि भाग्यमेव, तेन सर्वं नियमात्पञ्च- 

सन्धि, हीनसन्धित्वं तु तत्र कारणादपूर्णाङ्खुत्वलक्षणादुच्यते, अत एव पूणेसन्धीति 
व्यपदिश्यते इत्यपिरब्देन चोक्त ही नसन्ध्यपि वा पुनः इति । डिमः समव- 
कारङ्च चतुस्सन्धी' इति वक्ष्यते, तच्रावमशेस्य लोपः । “व्यायोगेहामृगौ चापि 

1. २8. इतिवृत्ते । 
2. {८99. यथाख्यातं । 

3. {£ 88. फलन्ति । 

4. ६38. अपि, प. तु। 

5. ८98. यत्कार्यं पऽ. तत्कार्य । 



ष्एकोनविशोऽध्यायः , ११ 

1एकलोपे चतुर्थस्य दहिलोपे निचतुथंयोः । 

दितीयश्निचतुर्थानौ त्रिलोपे लोप इष्यते ॥१८॥ 

प्रासद्धिके पराथंत्वानन ह्यष नियमो भवेत् । 

यद्वृत्तं -सम्भवेत्तत्र तद्योज्यमविरोधतः ॥\१९॥। 

सदाकार्यौ चिसन्धिकौ इत्यत्र ग्मविमशेयोर्लोपः । द्विसन्धि तु प्रहसनं वीथ्यद्धुो 

भाण एव च' तत्र प्रतिमूुखगर्भावमर्शानां लोपः, तरिराब्देन (द्वितीयत्निचतु्थाना- 

-मित्यत्र) तृतीयो लक्ष्यते । तत्रोपक्रमोपसंहारौ तावत् सवेत्रावदश्यंभाविनौ 1 तत्र 

तु ये प्रक्षापुवेकारिणो विततं बहुफलं कतंव्यमारमन्ते तेषां पञ्चेव सन्धयः । 

आतिसहिष्णुत्वेन शंक्यमानविरुद्धप्रत्ययस्यापाकरणे ष्टौ प्रतिषेधौ विधि 

द्रढयतः'” इति न्यायात् सुदृढो हि भवत्येषां फलयोगः । डिमादिनायकास्त्वत्युद्धत- 

प्रायत्वान्नातीवं विनिपातमाशङ्कन्ते। व्यायोगादिनायका अपि तारतम्येन फल- 

योगाङ्खीभावान्नाद्वियन्ते । प्रहुसनादिनायकास्त्वधरमप्रायत्वात्तदितिवृत्तस्य चवित- 

-शरीरत्वादुपक्रमोपसंहारमात्रे विश्राम्यन्तीत्यपूर्णा अवमर्लादयः । 

एवं पञ्चभिरिती तिवृत्तशषब्दे यस्य हीतिशषब्दो व्याख्यातः, सोऽनेन निर्वा 

-हिताथैः, प्रासङ्किके तु क इतिशब्दस्याथं इति दशयति प्रासद्धिक इति । नियमो 

य उक्तो नियमात्पूणंसन्धि स्यादित्यादि सतत्र न भवेत्, विभीषणप्रतिष्ठापन- 

विषये रामस्य चेदोत्सुक्यबन्धादि योज्येत ताहि तदेव यत्नसंपा्यं भवेत् । परा- 

मृशति यद्वत्तमिति तच्राधिकारिके यदविरुदधमच्र प्रासङ्जिके सम्भवि वृत्तं प्रारम्भे- 

'वन्यतमं च तदेव प्रासद्जिके योजनाहूमिति । 

ननूक्तं “ओौत्सुक्यमात्रबन्धस्तु यद्रीजस्य' इत्यादि तत्र चोपायतत्सहुकारिवभे- 

प्रतिबन्धत्वं तद्िध्वंसनं चोपक्षिप्तं तत्र तत्स्वरूपं न श्नातसित्युपाय सामभ्रीस्वरूपं 

1 रऽ. चतुर्थस्यकलोपे तु । 

2. 38. 75. तु भवेत् तत्र संयोज्यमविरोधतः । 



१२ नाट्यशास्त्रम् 

इतिवृत्ते यथावस्थाः पञ्चारम्भादिकाः स्मृताः 

अथंप्रकृतयः "पञ्च तथा बीजादिका अपि ॥२०।। 

“बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च। 

अथंप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ॥२१॥ 

१ 0 0 क क क ऋ क छ 8 क क त 0. ^ 

दशंविपुमाह-इतिवृत्ते यथावस्था इति, इतिवृत्तविषये यथा येन प्रकारेणाधिका-. 

रिकस्य खण्डनलक्षणेन पञ्चावस्था उक्ताः तेनैव प्रकारेणाथंप्रकृतयोऽपि पञ्च॑वः 

पट्यन्ते । तदनभिधाने उपायादिस्वरूपापरिज्ञानात् प्रारम्भाद्यवस्थानां परमाथ 

तोऽसंवेदने आधिकारिकत्वमविदितं स्यात् । यत्राथेः फलं तस्य प्रकृतय उपायाः 

फलहेतव इत्यथः । तत्र जडचेतनतया द्विधाकरणं, जडदच मृख्यकारणभूतः, 

गृढतरो वा, आद्यं बीजं द्वितीयं कार्यं करणीयं प्रयोक्तव्यमित्यथ । चेतनोऽपि 

द्विधा मुख्य उपकररणभूतश्च, अन्योऽपि हिधा स्वा्थ॑सिदधिसहिततया पराथं-. 

सिद्धया युक्तः दुद्धयापि च, तत्राद्यो बिन्दुः द्वितीयः पताका तृतीयः प्रकरी ६. 

तदेतैः पञ्चभिरूपा्ैः पुणंफलं निष्पाद्यते । अत एवाह--ज्ञात्वा योज्या यथाविधिः 

इति तासामौह शिक क्तिवदुपनिवन्धक्रमनियम इत्यथैः । 

अन्ये त्वाहुः--अ्थैस्य समस्तरूपकवाच्यस्य प्रकृतयः प्रकरणान्यवयवाथंखण्डा 

इत्यर्थप्रकृतयः--एतच्व व्याख्यानं नातीव प्रकृतं पौषयति । सन्ध्यादीनामपि 

चारथप्रकृतित्वमत्र व्याख्याने स्यात्, इतिवृत्तमेवच समुदायरूपम् । अथं इतिवृत्ते 

प्रकृतय इति वक्तब्येऽथग्रहण मतिरिक्तं स्यात्, इत्यवस्थाभिश्च तुल्यतावणंनः 

व्णनमत्रं स्यादिति किमनेन । 

1. ऽऽ. चासां पञ्च । 

2. 1६89. बीज विन्दुपताकाश्च । 

# शुद्धेति केवलप राथ सिद्धयेत्यथेः। 
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1स्थल्पमात्रं समुत्सृष्टं बहुधा यद्विसयंतिः । 

फलावसानं यच्चेवः बीजं तत्परिकीतितम्+ ।।२२ 

प्रयोजनानां विच्छेदे य दविच्छेदकारणम् । 

तदेतत्पञ्चकमृह् शक्रमेण लक्षयति स्वल्पमात्रमिति । यद्रस्तु-सागरिकान्तः 

पुरनिवासेन (वसन्तोत्सव) समये गम्भीरप्रयोजनसंवेदनाभावात् स्वत्पमात्रम- 

 क्रिचित्करग्रायं शंक्यते संवादेनोत्सृष्टं प्रज्िप्तं यथावदयं फलान्तं, यतो बहुभिः 

प्रकारेविसपंत्येव, सवथा प्रसरति यत्तत् सिद्धिस्तत्फलमपि यदि निरुध्य फलत्वेन 

प्रवतंते प्रथमप्रक्षेपेणव देशकालौचित्यपेक्षेस्तद्रीजवन्त्यस्यारघटुपरिवतनन्यायेन 

"चहु तरोपायपरम्परोपरि कारयमेव यस्यापेक्ष्यं तदृबीजम् । यद्यस्मात्परितः 

समन्तात्करीतितं प्रसिद्धम् । तच्च क्वचिदुपायमात्रं क्वचित्फलमात्रं क्वचिदद्वयं 

फलं च क्वचिदुपादानं क्वचिद्धेयव्यसननिवतंनं क्वचिदुभयमिति। तत्रापि 

 क्वचिन्नायकोहेशेन क्वचित्प्रतिनायकाश्रयेणेत्यादिमेदेबेहुधा भिद्यते । तत्र चक्रवति 

पुत्रलाभो मुनिजनाशीवंचनद्वारेण फलस्वभावस्यं वाभिज्ञानश्षाकुन्तले । 

फलमपि च भविष्यदुपायाविनाभावाद् बीजमित्युच्यते। एवमन्यत्रापि 

` यथायथमुदाहायम् । आनन्त्याद् ग्रन्थगौरवभयाच्च न प्रतिदिद्यं लिखितम् । 

अथ बिन्दुं लक्षयति भ्रयोजनानां विच्छेद इति । प्रयुज्यते फलं यै रुपायानुष्ठनैः 

` तेषामितिवृत्तवादवश्यकतंव्यतादिभिविच्छेदेऽपि सति यदनुसन्धानात्मक प्रधान- 

` नायकगतं सन्धिद्रव्यज्ञानं बिन्दुः, ज्ञानविचारणं फल-लामोपायत्वात् । यावच 

विच्छेदः प्रव्यनुसन्धानेन (न) कृतस्तावन्न किञ्चिदपि कार्यं निवंहूति । 

1, 1८88. अल्पमात्रं । 

2. 199. प्रसपंति 1 

3. 7१8. तच्चंव । 

4. 188. अभिधीयते । }प8. तदिह कौतितम् । 



श्य नाट्यशास्त्रम्, ¦ 

यावत्समाप्तिर्बन्धस्यः स विन्दुः परिकीतितः।।२३॥। 

0 न्ने 

ननु बीजं तावत् फलान्तमास्ते, बिन्दोस्तु कथं स्थितिरित्याहु--यावत्स- 

माप्तिरिति । यावत्स्वस्य बध्यमानस्य फलस्य सम्यगाप्तिस्तावत् । एतदुक्तं 

भवति-सकलोपायप्रतिजागरणनिमित्तं द्यनुसन्धानं यावद्धि मूख्यनायकेन 

प्रत्यनुसन्धानेन (न) करियते तावत् जडाजडरूपः सर्वऽ्प्युपायधर्मोऽनुपायकल्पः 

एव । तथा हि--तापसवत्सराजे वासवदत्ताप्रेमानुसन्धानं राजमूखेन प्रत्यङ्कु 

दशितम्--'"तद्रकेन्दुविलोकनेन दिवसौ नीतः प्रदोषस्तथा ** इति यावत् 

षष्ठेऽद्क -- = 

त्वत्संप्राप्तिविलोभितेन सचिवः प्राणा मया धारिताः 

तन्मत्वा त्यजतः दरीरकमिदं नैगस्ति निःस्तेहता । 

आसन्नोऽवसरस्तवानुगमने जाता रतिः किं त्वयं 

खेदो यच्छतधागतं न हृदयं तस्मिन् क्षणे दारुणे ॥ 

तत्र प्रधानसिद्धिरा्रसिदधिरुभयसिद्धिः, प्रधानसिद्धावयं बिन्दुः, आयत्त-. 

सिद्धिस्तु राज्यप्राप्तिलक्षणां । तस्याममात्यवगेक्ृतमेवानुसन्धानं बिन्दुः । 

उभयसिद्धौ तुभयकृतः येन यल्प्राधान्येनाभिसंहितं स एव तदनूस्॑धत्तो । इत्येवं 

प्रधानानुसन्धानचेतनन्यापारः कारणानुग्राही स्वयं च परमकारणस्वभावस्तल- 

बिन्दुवत् सवेव्यापरकत्वादपि विन्दुः । बीजं च मुखसन्धेरेव प्रवत्यत्मानमुन्मेषयत्ति 
विन्दुस्तदनन्तरमिति विश्चेषोऽनयोः, दवे अपि तु समस्तेतिवृत्तव्यापके । 

1. 1६88. इति संज्ञितः । 

शतद्गोष्ट्येव निशापि मन्मथकृतोत्साहैस्तदङ्घार्पणैः 
तां सप्रत्यपि मागेदत्तनयनां द्रष्टुं प्रवृत्तस्य मे 
बद्धोत्कण्ठमिदं मनः किमथवा प्रेमा समांप्तोत्सवः ॥ 

| (ता० व° १-१५). 
यावदिति । अत्र प्रत्यङ्कुप्रदक्ितप्रेमानुसन्धानं ध्वन्यालोकलोचने वृत्ति. 

कारेण तृतीयोद्योते विशदीकृतमेव । 
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यदत्तं तु पराथं स्यात् प्रधानस्योपकारकम् । 

प्रधानवच्च कल्प्येत सा पताकेति कीतिता २४ 

फलं प्रकल्प्यते भ्यस्याः भ्पराथयव केवलम् । 

अनुबन्धविहीनत्वात्ः प्रकरीति विनिर्दिशेत् ।२५ 

यदाधिकारिकं "वस्तु सम्यक् प्राज्ञः प्रयुज्यते । 

"तदर्थो यः समारम्भस्तत्कार्य परिकीर्तितम् 1२६ 

नीप कोद गव -दो--कको, . 

यद्र. त्तं॑तु परार्थं स्यादिति । यस्य संबन्धि वृत्तं संविदनुसन्धानं परस्य 
प्रयोजनसंपत्तये भवदपि स्वप्रयोजनं संपादयति । अत एवाह प्रधानवच्च 
कल्प्येतेति । सचेतनानुसन्धाना पताका सिद्धिप्रवानस्यौपकारिणी । एवं 
सुग्रीवविभीषणप्रभृतिरपि रामादिनोपक्रियमाणे रामादेरात्मनश्चोपकारायः 
प्रभवमाने प्रसिद्धिप्राशस्त्ये संपादयतीति । एवमाौचित्यानौचित्यज्ञानोप- 
योगिच्यानयाच्र पताकावदुपयोगित्वादियं पताकेति चिरन्तना: । 

फलं प्रकत्प्यते यस्या इति यतश्च ततः पराथमेव केवलं सवंमनुतिष्ठति 
सा प्रकरी । यथा कृत्यारावणे कुलपतिः, वेणीसंहारे भगवान्वासुदेवः । 

प्रकषेण स्वार्थानपेक्षया करोतीति । इक् सा्व॑धातुभ्यः संविदपेश्षया च, 
स्तरीलिङ्घृत्वे कृदिकारादिति ङीष् । फलमिति फलतीति कृत्योपायानुष्ठान- 
मुच्यते । 

यदाधिकारिकमिति प्राज्ञः प्रधाननायकपताकानायकरप्रकरीनायकैश्चेतन- 
रूपैः, यद्टस्तु फलरूपं प्रयुज्यते संपाद्यते संपाद्यत्वेनानु सन्धीयते तत्फल- 

1. [&. हि । 

2. 1६ 98. संकत्प्यते । 

3. 1६98. सद्भिः । 

. 79. परार्थं केवलं बुधैः, 98. परार्थं यस्य केवलम् । 
78. विहीनं स्यात् 398. बन्धेन हीनस्य । 
ऽ. प्रकरीमिति निदि 88. प्रकरीं तां । 

. 798. वृत्तं, £ 35. यस्तु । 
, ए 88. समूदाहूतम् । 

> > ~ > 
00 
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एतेषां यस्थ येनार्थो यतश्च गुण इष्यते 

"तत् प्रधानं तु कतेव्यं गुणमूतान्यतः परम् ।२७ 

एकोऽनेकोऽपि वा सन्धिः पताकायां तु यो भवेत् । 

प्रधानाथनुयायि तादनुसन्धिः" प्रकीर्यते ।।२८ 

(त 

-प्रयोजनो यः संपुणतादायी पूरवेपरिगृहीतस्य प्रधानस्य बीजाख्योपायस्य 
फलम्, आरभत इत्या रम्भशब्दवाच्यो द्रव्यक्रियागणप्रभृतिः सर्वोऽथैः (यस्य) 

सहकारी (तत्) कायंमित्युच्यते, चेतनैः कायते फलमिति व्युत्पत्या । 

` सम्यगिति प्रमुमन्त्रोत्साहशक्तित्रयसंपन्नेरित्य्थंः । तेन जनपदकोशदुर्गादिक- 

व्य्माप्रारवैचिच्यं सामादयपायवगे इत्येतत्सर्वं कार्यंऽन्त्मवति । तत्र परं प्रथम- 

' परिगृहीतः प्रधानभूतोऽम्युपायो बीजत्वेनोक्तः । 

ननु प्रारम्भादिवदासामर्थप्रकृतीनां करि सव्र सर्वासां सम्भवस्तथाथं- 

प्रकृतिसन्ध्यरवस्थाभिः सह क्रि यथासंख्यं नियमस्तथा कि स्वात्मन्यासां 

कतु क्रम इति श्कुात्रयमपाकर्तुमाह एतेषामिति पञ्चकवगंत्रयं परामृद्यते 

` एकैकस्य वरंस्यंकरेषेण । तदयमथेः--न सवत्र प्रारम्भादिवत् सर्वां अथं- 

प्रकृतयोऽपि । अपितु यस्य॒ नायकस्य येनाथंप्रकृेतिविशेषेण प्रयोजनसंपत्ति- 

रधिका तदेव प्रधानम्, अन्यत्तु भवदपि गुणभ्रुतमसत्कत्पम्, यथा स्वपरा- 

 रमबहुमानशालिनां पताकाप्रकर्य विवक्षिते एव । बीजविन्दुकार्याणि तु स्वं- 

च्ानपायीनि । तत्रापि तु गुणप्रधानभविः तथा सन्ध्यवस्था्थग्रकृतीनां 

` यस्य येनोचितः संबन्धः प्रधानं नाटकादिक्रायंसिंति द्वितीयापि निरस्ता। 

यतद्च गुण उपकारो क्षटिति वाच्यते तदेवा्थग्रकृतिरूपं पञ्चानामन्यतमं 

प्रधानत्वेन बाहुल्येन निबन्धनीयम्, अन्यद् गुणभावेन प्रधानायत्तसिद्धौ च 

, ए88. प्रधानं तत्प्रकतंग्यं । 
, 88. नैको । 
„ 1६.88. पताकायाइच योजयेत् । 
. ६88. अनुबन्धः स कीतितः। न> + ६3) ~ 
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निबध्यमानाया यो यत्रांशेऽप्यधिकोपकारी स तत्र प्रधानीकतेव्यः । यथा 
-वासवदत्तालाभे (तापसवत्सराजे) बिन्दुः प्रधानं, कौशाम्बीराज्यलाभे तु 

प्रकरी पताका च प्रधाना, अमात्यस्य राज्यसिद्धौ स्वार्थ॑सिद्धिरिति पता- 
कत्वं केचिदाहुः । एवं सुसङ्खतासांकृत्यायनी*# बीजधर्मादिषु वाच्यम् । 
अपरे तु--प्रथमतरमेव नायकस्य तावद्रूपत्वान्नैव प्रमाणं पुथङः नायकत्वं, सूग्री- 

वादयस्तु प्रथग्भूता एव, सांप्रतिके कार्यं केवलमाशिता हति, एवं प्रमाणमिव 

पताकादिरूपत्वम् । तेषां मते तापसवत्सराजे उभयत्रापि बिन्दुरेव प्रधानं, 
पञ्चानामप्यथंप्रकृतीनामन्यतमस्य दयोस्तिसुणां चतसृणां सर्वसिां वा 

श्राघान्यं यथास्वं विभजनीयम् । पताकाप्रवृत्तस्य प्रधानवदतिदे्ात् पञ्च- 
सम्धीत्यासां { भवेत् पृथर्गणना । अस्त्वित्यसौ परा्थ॑त्वादेव । अतएवच 
तः सन्धिः सूच्यते वाम्यूह्यते वा निबध्यते वा । यथा मायापृष्पके-- 

वाली यदा विनिहतः प्रथितप्रभावो 

दग्धा यर्थककेपिना प्रसमं च लङ्का | 

तीर्णो यथा जलनिधिगिरिसेतुना च 

मन्ये तथा विलसितं चपलस्य घातु ॥ 

पताकायां हि पू्णवणेने पताकान्तरं स्यादित्यनवस्था । तदयुक्तसुक्तमनु- 

सन्धित्वान्न पुथग्गणनमस्येति । 

तथा लोल्लटाद्यास्तु मन्यन्ते परार्थं साधयितव्ये पताकानायकस्येतिवृत्त- 
भागा अनुसन्धयः । यथा कृत्यारावणे-- 

धन्यास्ते ते कृतिनः इलाध्या तेषां च जन्मनो वृत्तिः । 

यै रज्द्ितात्मका्यँयंषामर्थाः प्रसाध्यन्ते ॥ 

इति मुखानुसन्धिः, "वाली यथे” ति प्रतिमूखस्यानुसन्धिः, शक्तिहुते लक्ष्मणे 

सोषध्यानयने गर्भ॑स्य, अङ्कददौत्ये सन्दोदर्याक्षिपेऽवमशंस्य, “जा ! अशक्तः 

अनायं तिष्ठ तिष्ठ, अतिरथस्त्वं सा न" इति निवंहृणस्य, इतति } एतत्त्, भवति 

सवेस्य॑व हि पञ्चावस्था भवन्तीत्युक्तम् । करि तस्यानुसन्विद्वित्वाभिषाने 
प्रयोजनं न पयामः । 

*सुसङ गता रत्नावल्यां, साकृत्यायनी तापसवत्स राजे । 

¶ व्यास्यात् । 
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ग्रागभदाविमर्शह्वा पताका विनिवतंते। 

"कस्माद्यस्मान्निबन्धोऽस्याः परार्थः परिकीत्यते ॥ 

ध्यत्रार्थं चिन्तितेऽन्यस्मिन्स्तत्लिङ्धोऽन्यः प्रयुज्यते । 

+~ -क-कक-क-क-क-क- कक - क -क- कक कक कक ककर 9 कीक कक कक क-कै 9 क --क-क--क- कै-क कक क - 

स्वफलसिद्धये यतमानस्य तत्र तवत्राव्यं पृथग्गणना दाङ्कुति, तत्प्रशमन- 

प्रयोजनम्, अस्मत्पक्षे कर्स्मिस्त्रहि प्रधानसन्धौ तस्यानुयायित्वमिति ददेयितु- 

माह अआगर्भादाविमर्श्रंति प्रतिमुखे गमं यदि वा। यमर्थं व्याप्य निवर्तते 

पताकेतिवृत्तं तावत्येव पताकानायकस्य स्वफलसिद्धिरुपनिबन्धनीया, सिद्धः 

फलस्त्वसणै प्रधानफल एव व्याप्रियमाण आीनोऽपि भूतपवंगत्या पताकाः 

दाब्दवाच्यो न मृख्यत्वेन । अत्राह कस्माद्यस्मादिति । कस्मादस्या्िप्रायः,. 

प्रधानवच्च कल्प्येतेत्युक्तत्वात् निर्वाहादपि फ तद्भवति, अत्रोत्तरं 
यस्मादिति निरवंहणपयंन्ते तत्फले क्रियमाणे तुल्यकालयोरूपकार्योपकारक- 

त्वाभावात् तेन प्रधानोपकारो (कारभावोत्तर) न भवेत् । अभिविधावाडः ॥ 

ये तु मर्यादायां तं व्याचक्षते ते न सम्यगमंसत-- विनिपातप्रतीकारः प्रधान 

विमशेमन्धौ प्रस्तुतोपयोगः पताकायाः, यत्र कृतघ्नतादुष्टा तन्त नीत्योच्यते 

` कृतन्ञस्तु प्राप्तफलो विनिपातान् प्रतिकुयदिवेति । तत्र पताकानायको यथा- 

स्वाथे प्रवत॑ते परार्थं च (संपद्यते), मृत्यस्यान्यस्य वा जडस्य वा स्थितिः-- 

स्वार्थेऽपि सति परार्थं । संपद्यते । तत्पताकास्थानकं पताका तत्र जडस्य स्वार्थ- 

पराथंप्रवत्तौ तावदभिसन्धानाभावात् । अभिसन्धानवतः सुग्रीवादेः पताकानाय~ 

काद्भेदः, अजडस्यापि स्वार्थं यद्यप्यनुसन्धानमस्ति तत्रापि परार्थे नास्तीति 

विशेषः, प्रधानवच्च कल्प्येतेति पताकालक्षणेऽभिधःनाद् बहुतरेतिवृत्तं व्यापकता 

नायकस्य, अस्य तु परिमितेतिवृत्तव्यापकत्वमित्यपि विशेषः । 
तस्य पताकास्थानस्य वक्ष्यमाणभेदंभंदवत््वात् सामान्यलक्षणं ताव. 

दाह यत्रार्थ चिन्तितेऽन्बस्मिन्निति! अथः प्रयोजनं, उपायश्च, कर्म॑करणब्युत्पत्या 

1, 85. तस्माद्यस्मात्त् बन्धोऽस्याः परार्थायोपकत्प्यते । 

2. 58. यत्रान्यस्मिन्युज्यमाने 1 ९88. यत्राथे चिन्त्यमानेऽपि तत्लिङ्गार्थः 

हि व > +<... = उअ, > 
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आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत् \३०।। 

सहसेवाथंसम्पत्तिगुं णवत्युपकारतः' । 

पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीतितम्- ॥२३१॥। 

अन्यस्मिन्नुपाये प्रयोजने वा चिन्तिते अन्यः उपायान्तरप्रयोजनान्तरलक्षणः 
प्रकर्षेण युज्यते संबध्यते यत्रेति तत्पताकास्थानकम्, पताकाधारत्वादुपचारादि- 
तिवृत्तमपि पताकास्थानकम् ! उपाध्यायास्त्वाहुः--पताकायाः स्थानमितिवृत्तता, 

तत्र चाथेः क्रियमाणोऽपि पूवेपदाथमुपसंक्रामति, राजवाहन इवायमुद्धुरकन्धर 

तिष्ठतीति, यथ।, तेन पताकास्थानकमितिवृत्तमेवोच्यते। तत्र वण्यमानं तु जडाजड- 

रूपं पताकासदुशामित्यर्थादुक्तं भवति । स चान्योऽंस्तस्लिङ्धस्तन्मुख्यमर्थे 
लिङ्खयति विचित्रयतीति । 

ननु फ तत्र॒ पताकासदुश्यमित्याह श्रागन्तुकेन भावेनेति । भावनं भावः 

कारणत्वम्, तच्च द्विविधं स्वरूपकृतं सहकारिकृतं च । सहकारिकरतमागन्तुक- 

मुच्यते । तेन सहकारित्वसामान्यात् तत्समर्थाच रणलक्षणात् पताकासादृश्यमिति 

यावत् । अन्याभिसन्धानेऽन्यसिद्धिश्चेत् भूषणभरूतापि कंडिचहु.षणत्वेन गृहीता, 

तैर्थशब्दः उपायवाच्योपाश्रितः । तल्लिङग इति कारणत्वघर्मावप्रवृत्ति- 
निमित्त उपायः । उदाहरणं सामान्यलक्षणस्य विरोषलक्षणव्याख्याने शक्ययोजन- 

मिति त्रैव दशँयिष्यामः। तद्भेदान् क्रमेण लक्षयति सहसेवाथसंपत्तिरिति । यत्रो- 

पकारकमपेक््य गुणवती उत्कृष्टा अर्थस्य फलस्य सहसैवाचिन्तितोपनतत्वेन 

भवति संपत्तिः तत् प्रथममिति सराध्यफलयोगात्प्र धानं पताकास्थानम् । यथा 

रत्नावल्यां सागरिकायां पाश्ावलम्बनप्रवृत्तायां वासवदत्तेयमिति मन्यमानो 

यदा राजा पादां मुञ्चति तदा तदुक्तया सागरिकां प्रत्यभिज्ञाय “हा कथं प्रिया 

मे सागरिका, अलमलभतिमातव्र” मित्यादि । अत्रान्यत्प्रयोजनं चिन्तितं तद्वै 

चिच्यकारि च प्रयोजनान्तरं संपन्नम् । तत्र च दैवयोगः तथाभरुतदेशकालयोगो 

नायकः स्वात्मैवान्याभिसन्धि बलात् कत्पितभेदः, सागरिकंव वा मरणमेवोचित- 

मित्यन्याभिसन्धानेन बदतीति. पताकानायकसदशत्वं भजते 1 अन्यस्मिन्नुपाये 

1. ८88. चारतः। 

2. ८89. परिकीत्यंते । 



२० नाट्यशास्त्रम् 

वचः सातिशयं रिलष्टं काव्यबन्धसमाश्चयम् । 

पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीतितम् । २२॥ 

अ्थोपिक्षेपणं यत्र॒ लीनं सविनयं भवेत् | 

दिलष्टप्रत्युत्तरोपेतं त॒तीथमिदमिष्यते ।३३॥ 

9-9-99 कक कक -क-क-क-कक- रक कक क-ू- कक क-कै कै 0-9-99 क -क-9- कक कक -क--9 क - 9 

चिन्तिते सहसोपायान्तरप्राप्तिः यथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य शद्ुच्डाप्राप्त- 

वध्यपटस्य कञ्चुकिना वासोयुगलापेणम् । 

अन्ये तु शचतुष्पताकापरमःमितिभाविसन्धिचतुष्टयाभिप्रायेण मन्यमानाः 

प्रथमद्वितीयादिशब्दान् मूखादिसन्धिविषयप्रयोगाभिप्रायेण व्याचक्षते । अत्र 

च युकतिनं लक्ष्यते, न वा चसर्कारं भजतीत्यसदेव । एतत्त् ल्यतया गणन- 

भूतेच्दियेः सह पताकापञ्चकगणनमप्यापादयेदिति च वददि्भिरिचरन्तनैरे- 

वायमूपहासपात्रीकृतः पक्ष इत्यास्ताम् 

वचः सातिशयं रिलष्टमिति । कान्यस्य प्रकृतस्य वणंनीयस्य यो बन्धः, 

अतिशयोक्त्यादिना योजनं तन्निमित्तवराद्यद्टचनं सातिशयदिलष्टमप्रकृतं प्रत्यु- 

चितं जातं तद्वचनं तदर्थो वा तदुच्चारयिता वा याचच्छिकं वा प्रकृतोपयोभि- 

त्वेन सहकारित्वेन गच्छद् द्वितीयं पताकास्थानमभिसन्धानापेक्षया । यथा 

रामाभ्युदये तुतीयेऽङ्कं सीतां प्रति सुग्रीवस्य सदेशोक्तिः- 

बहुनात्र किमुक्तेन पारेऽपि जलधेः स्थिताम् । 

अचिरदेव देवि त्वामाहरिष्यति राघवः ॥ 

अत्रान्यप्रयोजनेनातिक्यक्त्यारयेन प्रयुक्तेऽपि वचसि पारेऽपीत्यादि प्रकृतोपयोगा- 

तिक्चयात्पताकास्थानकम् । 

अर्थोपक्षेपणं यत्रेति । लीनमस्फुटकरूपं उ्क्षप्यमाणमर्थजातं, हिलष्टेन 

संबन्धयोग्येनाभिप्रायान्तरप्रयुक्तेनापि प्रव्युत्तरेणोपेतं सद्यत्र, सविनयं विशे- 

षेण नयनेन विशेषनिरचयप्राप्त्या सहितं संपद्यते तत् तृतीयं पताकास्था 

1. ८85. वचसातिशय । 

5. 2 7 

== = ~ = = ~ 
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ह्यर्थो वचनविन्यासः सुषिलिष्टः काव्ययोजितः । 

"उपन्याससुयुक्तश्च तच्चतुथंमुदाहूतम् ।२४। 

-क-न-क-क-क-क-9- ककर क- ककर -क- कक -क- 9-49-9 क कक क-9-क -9-क--क-- 0-0-99 क 

लकम् । यथा मुद्राराक्षसे चाणक्यः :--“अपि नाम राक्षसो दुरात्मा गृह्यं त" । 

एवमस्फुटेऽ्थे उपक्षिप्त, (प्रविष्य) सिद्धाथेकः--“अंज गण्हिदो* । इत्ये- 

तत्प्रत्युत्तरं सन्देशारयेन प्रयुक्तमौचित्या द्विशेषनिरचयं करोति । तथा च पुनरचा- 

णक्यः-- (सहषमात्मगतं) “हन्त गृहीतो दुरात्मा राश्चपः" इति । इदं च प्रकृत- 

साध्योपयोगाद्कित्वात् पताकास्थानीयमिति वीथ्यद्खाद् गण्डादस्य भेदः-- 

“ऊरुयुग्मं च भग्नं" तद्धि प्रत्युत दुर्योधिननाशादाशयर्च दुष्टः । कस्तस्योपयोगः, 

पाण्डवानुसारेण तु भवतु । इदं पाताक्रास्थानकं भिन्नविषयत्वं कृतं ह्यं तद्रूपं न 

क्षतिमावहूति । 

ह्यर्थो वचनविन्यास इति यो वचनविन्यासः कथारूपं वा सालङ्धुारत्व- 

संपत्तयाशयेन, शोभनः प्रसादयूक्तः, इलेषवशात् यथं इति अनेकाथेसं प्रयुक्तः 

तालः सन्नुपन्यासे वस्त्वन्तरोपक्षेपे सुष्टु संपद्यते, तच्चतुर्थम् । यथा-- 

““प्रीत्युत्कषेकृतो दशामुदयनस्येन्दो रिवोद्रीक्षते”%# (रत्नावली अ १-२३) इत्यत्र 

हि काव्यरूपतारयेन इलेषः प्रयुक्तः प्रधानवस्त्वन्तरं सागरिकागतमुरक्षिपति- 

“अयं सो राआ उदयणो जस्स अहं तादेण दिण्णा--अयं स राजा उदयनो 

यस्याहं तातेन दत्ता“ (रत्ना अ १) इति। “उदहामोत्कलिर्का”{ इति तु 

1. 1583.; 78. उपन्यासः संयुतरच । 

*"आयंग्रहीतः । 

##अस्तापास्तसमस्तमासि नभसः पारं प्रयाते रवा- 

वास्थानीं प्तमये समं नृपजनः सायन्तने संपतन् । 
संप्रत्येष सरोरुहुतिमुषः पारदास्तवासेवितु" ` 
{ उदहामोत्कलिकां विपाण्डररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणा- 
दायासं इवसनोद्गमे रविरतैरातन्वतीमात्मनः 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धरुवं 

पर्यन् कोपविपाटलद्युतिमुखं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥ 



२२ नाद्यशास्वम् 

[ऋणान 

1 [यत्र सातिशयं वाक्ष्यमर्थोपक्षेपणं भवेत् । 

विनाशिदष्टमन्ते च पताकां तु तद्भवेत् ॥३५।।] ¦ | 

चतुष्पताकापरमं नाटके कायंभिष्यते । 

पञ्चभिः सन्धिभियुंक्तं तांश्च वक्ष्याम्यतः परम्ऽ ॥॥३६॥। 

क-क--क--क 9 दक -क- कक क- कक कर -क- कै-क कक 9 -क--क--की क -क कक कक कक कक क कक की कीन्कदी 

नो दाहरणं, द्रयथंताप्रतिपत्तावपि हि नात्राथन सहकारिता कुत्रचिदाचरिता । 

तस्मादेतद्रीथ्यङ्घस्य व्याहारस्य वोदाहरण युक्तम् । 

एषामूत्कर्षं दशं यितुमाह--चतुष्पताकापरममिति । चतुष्पताकाशब्देन सम- 

नन्तरं पताक्रास्थानकमुक्तं तश्चतुभिः कतः परमुत्कृष्टं नाटके ताट्यविषये 

कायेमिष्यते तस्मात्तथाकतव्यमित्यथं: । 

पताकानायकेन हि यल्लेश्षतः केतग्यं तदेकेन क्रियते चदुष्टयेन वा । कैचिदि- 

त्याहु--चतषुं सन्धिषु चत्वारः पताकानायकाः, तेषां यथाक्रमं सूचकानि 

पताकास्थानकानि, प्रथमं मुखसन्धौ यावच्चतुथंमवमशंसन्धाविति--तच्चासत्, 

पताकाया इव प्रकेरीकायंविन्दूबीजानाममि सूचकान्तराणि वक्तव्यानि स्युः 

चत्वारश्च नियमेन पताकानायका भवेयुः, आगर्भादित्ति च पक्षे चतुष्पताकापर- 

ममिव्यसङ्गतं स्यात्, मुख्यनायके चेतिवृत्तसूचकं न लक्षणतः कथ्यते पताकानायके 

तु. कथ्यत इत्यधरोत्तरमाधितं स्यात्, न च मुख्यसंघावाद्यं द्वितीयं प्रतिमुख- 

सन्धावित्यादिक्रमो न्याये लक्ष्ये वा साक्ष्यमाक्षिपति--इत्यलमनेन । 

एवमितिवृत्तं व्याख्यातं, तस्य च भेदद्वयं निरूपितं, प्रसङ्खादाधिकारिकत्व- 

सिद्धये अनुवृत्तिस्थानमूता अवस्थाः पञ्च दक्शिता अरथप्रकृतयश्च, तत्प्रसङ्कादेव 
पताकास्थानानि । अधुना त्वितिशब्दाथं प्रयुक्तं पञ्चभिः सन्धिभिर्युंक्तमिति । 

तत्र प्रतिज्ञां करोति तांश्च वक्ष्यामीति | अथ निणिनीषुरुह् श तावदाह्- 

1. 89., 1१9. ५0 101 1624 1015 $€:56, 

2. ह 85., 7१8. काव्यमिष्यते । 

3. 98. पनः । 
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मुखं प्रतिमुखं चव गर्भो विमशं एव चः । 

तथा निवंहणं चेतिः नाटके पञ्च सन्धयः ।२३७॥ 

[ पञ्चभिः सन्धिभियुक्तं प्रधानमनु कीत्येते । 

दोषाः प्र धानसन्धीनामनुः ग्राह्यतुसन्धयः ॥३८] 

यत्न बीजसमूत्पत्तिननिाथंरससम्भवा । 

काव्ये शारीरानुगता तन्मुखं परिकीतितम् 11३९ 

--क--न-क-क-क-क-क-क-9 9 -न-9क--9 र क-कै -क--9 की --क-क क क -क-9-क-क--क- कक कक क कक -क ककर ककरी कीः 

-मुखं प्रतिमुखं चवेति । समुच्चयपदंः पञ्चानां स्वं त्रावदयंभावित्वं द्योतितम् । 
नियमवाचिभिः क्रमनियमः! नाटक इत्यभिनेयरूपके इत्यर्थः 1 महावाक्याथ- 

रूपस्य रूपकाथस्य पञ्चांरा अवस्थाभेदेन कल्प्यन्ते । तन्न मुखस्य स्वतन्त्रस्येति- 

वृत्ते समस्तप्रयोजनस्यातएव नायकस्य स्वमुखेन परद्वारेण वा या प्रारम्भावस्था 

प्रथमा व्यास्याता तदुपयोगी यावान्थंराशिः स मुखसन्धिः । तस्याथंराशेरवान्तर- 
भागान्युपक्षेपाद्यानि सन्ध्यङ्गानि । एवमन्येषु सन्धिषु वाच्यम् । तेनार्थावयवा 

सन्धीयमानाः परस्परमङ्खश्च सन्धय इति समाख्या निरुक्ता । तदेषां सामान्य- 

लक्षणम् । तत्रंषां क्रमेण विशेषलक्षणमाह् यन्न बीजसमृत्पत्तिरिति । प्रागारम्भ- 
भावित्वान्मुखमिव मखं, यावत् क्रियावत्य्थंभागराशौ बीजस्य मुखोपायस्य सम्थ- 

गुत्पत्तिः शरीरेण प्रारम्भात्मना अनुगता भवति, नानाभूतोऽर्थवशात् प्रसङ्खायातो 

रससंभवो यः स्यात् । एतदुक्तं--प्रारम्भोपयोगी यावान्थंराशिः प्रसक्तानु- 

श्र सकत्या विचिच्रास्वाद आपतित; तावान् मुखसन्धिः, तदभिधायी च रूपकंक- 

देशः । यथा रत्नावव्यां प्रथमोऽङ्कः तथा हि, अमात्यस्य वीरो, वत्सराजस्य 

1. रऽ. गर्भो विमशेश्च तथैव हि ६88. गर्भोऽविमरशंस्तथा हि । 

2. 88. चेव सन्धयो नाटके स्मृताः । 

3. 1६88. }प9. ग्राह्यास्तु । 

* विमरशाविमशंशब्दयोरन्यतरस्वीकारेण बहुनां पाठानामश्राग्यता दद्यते 
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बीजस्योद्धाटनं यत्र" दृष्टनष्टमिव क्वचित् 

शङ्खा राद्मूतौ ततः शुङ्कार इति इधानयं सागरिकाया राजदशंनेऽमात्यप्रारम्भ- 

विषयीक्ृतेऽथं रा्चिरूपयोगीति मुखसन्धिः । एवं प्रतिसन्धि वक्तग्यम् । 

बीजस्योद्धाटनं यत्रेति । कायंतया रष्टं कारणतया नष्टमिति केचित्, उपादेये 

इष्टं हेये नष्टमित्यन्ये, नायकवृत्ते दृष्टं प्रतिनायकेतिवृत्ते नष्टमित्यपरे । न च॑तत्स- 
मञ्जसम्, एकविषयमन्तरेण सन्धानायोगात्, नाशस्यापि च हेयादिविषयस्य प्रारम्भः 

वरेन खष्टतयैव संग्रहसंपत्तः । तस्मादथमत्राथः--बीजस्योद्धाटनं तावत् फलानु- 

गुणो दशाविरोषः तद् ष्टमपि विरोधिसंनिधेनेष्टमिव, पांसुना पिहितस्येव 

बीजस्याङ कु ररूपमुद्धाटनम् । यथा वेणीसंहारे कञ्चूकिव चनम्-- 
॥॥ 

अशास्त्रग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मुने- 

स्तापायास्य न पाण्डुसुनुभिरयं भीष्मः शरं: शायितः। 

प्रौढानेकधनुधं रारिविजयश्रान्तस्य चैकाकिनो 

बालस्यायमरातिलूनधनुषः प्री तोऽभिमन्योवंधात् ।॥। (वेऽसं० २/२) 

अत्र पाण्डवाभ्युदयस्य मूखोपक्षिप्तस्योद्धाटनं भीष्मवधाद् दष्टमभिन्युवधान्नष्टम् ४ 

अत्रापि वेदितमिति केचित् } तथा चार्थो# न संगमितः स्यात् । र्ष्टतेव प्रतिमूख' 

उपयो गिनी नष्टता त्ववमशं एवेति केचिदुत्तरोत्तरविकासतारतम्यं ₹ष्टनष्टत्व- 

माहुः । पूर्वावस्था हि खष्टाप्यत्तरद्ष्टविकासरपिक्षया नष्टा । एवं संमृष्टोपम- 

विकास उत्तरापेक्षयेति मन्यते, अत्रापीवार्थो न संगच्छत एव, न कायंजननं 

शक्त्या । | 

तस्मादयमच्राथं :--रष्टं नष्टमिव कृत्वा तावन्मुखे न्यस्तं भरमाविव बीजं, 

अमात्येन सागरिकाचेष्टितं वसन्तोत्सवकामदेवपुजादिना तिरोहितं नष्टमिव 

1. 1८83. }प8. यत्तु । 

% तदपार्थो {नष्टमेव 
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1सुखन्यस्तस्य स्वेत्रः तद्र प्रतिमुखं स्मृतम् ।\४०॥ 

उदभेदस्तस्य बीजस्य प्राप्तिरप्राप्तिरेव वा| 

पुनश्च न्वेषणं यत्र स गभं इति संज्ञितः ॥४१। 

तिपि गी प 

सागरिकाचेष्टितस्य हि बीजस्येव तदाच्छदकमप्युत्सवादिरूपं भूमिरिव प्रत्यु 

द्बोधकम् । तस्य॒ दष्टनष्टतुल्यं कृत्वा न्यस्तस्य, अत एव कुंड कूमबीजस्य 

यदुद्धाटनं तत्कल्पं, यत्रोद्धाटनं स्ेत्रैव कथाभागसमूहे तत्प्रतिमूखं, प्रतिराभि- 

मुख्येन यतोऽ वृत्तिः! पराड मुलता हि छ्टनष्टकल्पनानिदर्शनम् । रत्ना- 
वत्यां--परप्पेसत्तणदूसिदं वि मे सरीरं एदस्स द॑सणेण भज्ज मे बहुमदं संपण्णम् 

(परपेष्यत्वदूषितमपि मे शरी रमेतस्य दशेनेनाद्य मे बहुमतं सम्पन्नम्) इत्यादि- 

सागरिकोक्तेरनङ्गाङ्कात् (प्रथमाङ्कात्) सुसद्गतारचित राजतत्समागमपयन्तं काव्य 

द्वितीयाङ्गतं प्रतिमुखसन्धिः । उद्धाटितत्वाद् बीजस्य स्तोकमात्रं तु शङ कुकादि- 

. भिरुदाहूतं यत्तदेकदेशलक्षणमिति द्रष्टव्यम् । 

उद्भेद इति तस्येति उस्पत्त्युद्धाटनदशाद्वयाविष्टस्य बीजस्य यत्नोदुभेदः फल. 

जनजनाभिमुख्यत्वं स गभः । उद्भेदमेवं विवृणोति प्राप्तिरित्यादिना । प्राप्तिरनाय- 

कविषया, अप्राप्तिः प्रत्तिनायकचरिते पुनश्चान्वेषणमित्युभयसाघारणम् । अन्ये 

तु वीररौद्रविषथ एवैतस्या्थैस्य भावादव्यापि्वादेवमाहुः । प्राप्तिः, अप्राप्ति- 

रन्वेषणमित्येवं भूताभिरवस्थाभिः पुनः पुनभैवन्तीभिर्युक्तो गम॑सन्धिः, प्राप्ति 

सम्भवाख्ययावस्थया युक्तत्वेन फलस्य गर्भीभावात् । तथा हि--रत्नावल्यां 

द्वितीऽडः के सुसङ्खता-- अदक्खिणा दाणि तुमं , जा एव्वं भट्टिणा हत्थेण गहीदा 

वि कोवं ण मृचेसि (अरक्षिणा इदानीं त्वं या एवं भर्त्रा हस्तेन गृहीतापि कोपं 

न मुञ्चसि) इत्यादौ प्राप्तिः । पुनर्वासवदत्ताप्रवेशेऽप्राप्तिस्तृतीयेऽङ के 1 ^"तदृत्ता- 

न्वेषणाय गतरिचरयति वसन्तकः” इत्यन्वेषणम् । विदुषकः--ह्वी ही भोः कोसं- 

1. 88. मुखे न्यस्तस्य । 

2. 1६88, भवेत् । 



२६. नाट्यशास्त्रम् 

1गभंनिभिन्नबीजार्थो विलोभनकृतोऽथवाः । 

श्रोधव्यसनजो वापि स विमननं इति स्मृतः ॥४२ 

बीरज्लंभेणावि ण तारिसो पिअवअस्सस्स परितोसो नारिसो मम सञआक्षादो 
पिअवअणं सुणिअ भविस्सदि” *द्त्यादौ प्राप्तिः । पुनः “इह तदप्यस्त्येव बिम्बा- 

धरे”*# इति, विदूषकस्य--“भो वयस्स, कि अवर“ इत्यत्र वासवदत्ता- 

प्रत्यभिज्ञानादप्राप्तिः। पुनः सागरिकायाः सड केतस्थानागमने अन्वेषणम् । 
पुनर्लतापाश्ञकरणे प्राप्तिरित्येवं गभः । अप्राप्त्यंशश्चात्रावदयंभावी, अन्यथा दहं 
सम्भावनात्मा प्राप्तिसंभवः कथं निरचय एव हि स्यात् ¦! अव्रमशं त्वप्राप्तेरेव 

प्रधानता प्रप्त्यंशस्य च न्यूनतेति विक्षेष‡ । 

गभेनिर्भिन्नबीजाथं इति । केचिद्धिमदो इति पठन्ति, अन्येऽवमशं इति । 
तत्र॒ सन्देहात्मको विमशंः। ननु पूरवः सम्भावनाप्रत्ययः, ततः संशाय इति 

नेदमूचितम्, संशयनिणंयान्तरालवतिनं हि तकं ताकिकाः प्राहुः । कि च 

विमदंसन्धिनियतफलप्राप्त्यवस्थया व्याप्तः, तच्च नियत्वं सन्देहर्चेति किमे- 

तत् । अत्राहुः--तकनिन्तरमपि हेत्वन्तरवशाद् बाधच्छलरूपतापराकरणे- 

1. 7१5. गर्भात् । 

2. }२8., 7585. अपि वा । 

3. 138. किचिदादलेषसंयुक्तो विमं इति स स्मृतः । 
ष्टी ही भोः कौडाम्बीराज्यलाभेनापि न तादृशः प्रियवयस्यस्य परितोषो 

यादृशो मत्सकाशात् प्रियवचनं श्र स्वा भविष्यति । 

#कक्रिपद्यस्य रुचि न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न कि 

वृद्धि वा क्लषषकेतनस्य कुरूते नालोकमात्रेण कि। 

वक्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शी तांशुरुज्जम्भते 

दपः स्यादमृतेन चेदिह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे ॥ 

{भो वयस्य किमपरम् 

‡““अवमशे तु प्राप्तेरेव प्रधानता, अप्राप्तयंरस्य च स्युनता' इति पाठः 
स्यात् । यतः, गमे सन्धावप्राप्त्यंशः प्रधानं फलसंभावनात्मकत्वात्, अन्यथा स 
-फलनिरचयात्मक एव स्यादित्युक्तं, तह्यतिरेकेऽवमरं प्राप्तेरेव प्रधानता । 

गद कोनद-नवदन्ि 
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संशयो भवेत्, कि न भवति । इहापि च निमित्तबलात्कुतरिचत्संभावितमपि 
फलं यदा बलवता प्रत्यूह्यते कारणानि च बलवन्ति भवन्ति तदा जनकविघात- 
कयोस्तुल्यबलत्वात् कथं न सन्देहः । तुल्यबलविरोधकविधीयमा नवधु्यंव्याधून- 
नसन्धीयमानस्फारफलावलोकनायां च पुरुषकारः सुतरामृद्धुरकन्धरीभवतीति 
तकनिन्तरमत्र संशयः ततो निणंय इत्येतदेवोचिततरम् । तथा हि--पुरुषकारशा- 
लिन एव शलाघ्यन्ते, अद्मुतमद्मृतं प्राणसन्देहादप्यनेकात्मा समृत्तारितो यत्र 

संभावनाविनाभवति, यत एवात्र प्रयत्नतो विधुरप्रयत्नतो य उपनिपातः, तत 
एव पुरुषकारोद्यतः पुनर्नाक्मपि विजिगीषागभंत्वेन प्रोद्यमं भजती त्ति तदाशयेन 

नियता फलप्राप्तिरुच्यते । श्रेयांसि बहूविध्नानीति परयता तदत्र मया विघ्ना- 
पसारणं कतंव्यमित्ति साभिमानः स्वमुद्योगसूतवं सहस्रगुणीकुर्ते, तथा हि 
सागरिकाबन्धनेऽपि महमात्यप्रयुक्तर्मेन्द्रजालिकवृत्तं सुनिपुणमुपनिवद्धं तावत् । 

अन्ये त्ववमर्शो विघ्न इति विदन्ति । सच व्याख्याने बीजशब्देन तद्रीजफलं 
अर्थशब्देन निवृत्तिरुच्यते । तेन गमनिभिन्नप्रदशितमूखं यद्रीजफलं तस्य योथ 
निवृत्तिः पुनस्तर्र॑व संपादनं निष्प्रत्युहुप्राणतया फलप्रसूतिः, तच्छब्देन यत्रेत्या- 
क्षिप्तम्, सा च निवृत्तिः कोधेने च निमित्तेन लोभेन वा व्यसनेन चापादिना 
चा । अपिशब्दाद् विष्ननिमित्तान्तराणां प्रतिपदमरक्यनिदशानां संग्रहुःस च 

देव्या वासवदत्तया सागरिकायाः कारानिक्षेपास्भरृति येयं तुरीयेऽङ्कु राज्ञ 
उक्तिः- 

कण्ठ।दलेषं समासाय तस्याः प्रभ्रष्टयानया । 

तुल्यावस्था सखीवेयं तनुराश्वास्यते मम | 

अत्र विघ्ने वासवदत्ताक्रोधो निमित्तम् । लोभस्तु निमित्तं, यथा तापसवत्स- 
राजे--“^त्वत्संप्राप्तिविलोभितेन ` सचिवः प्राणा मया धारिताः*(६--३) 
इति । तदपरे न सहन्ते- न द्यत्र वासवदत्ताप्राप्तिलोभः प्रकृते फले विघ्न- 

*त्वत्संप्राप्तिविलोभितेन सचिर्वैः प्राणा मया धारिताः 

तन्मत्वा त्यजतः शरीरकमिदं चैवास्ति निस्स्नेहता । 

आसन्नोऽवसरस्तवानुगमने जाता धृतिः कि त्वियान् 
खेदो यच्छतधा गतं न हृदयं तस्मिन् क्षणे दारुणे ।॥ (ता०व ० ६~३)} 

` अयं रलोको भिन्नपाठत्वेन कुन्तकार्भिनवगुप्तभटु नायकहैमचन्द्रादिभिरुदाहूतः । 



५९ नाद्यज्ञास्त्रम्ः 

कारीति, इदं तदोदाहरणं--तत्रैव परिणीतायामपि परश्यावत्यां वासवदत्ता- 

मलभमानस्य रज्ञो मरणाध्यवसायो मुमूर्षोः, तदलोभे मन्त्रिणां सुतरां राज्य 

प्राप्तिदीघंलाभो निमित्तमिति । 

तच्च व्यसनं त्वमषंनिमित्तमिति अभिज्ञानशाकुन्तल दशितम् 1 एव 
मन्यदुतप्रक्ष्यम् । तथा हि--सपल्न्यां विद्याप्रभावो निमित्तमवमशे, क्वचि 
वं, क्वचित्समयः--यथा विक्रमोर्व्॑यां पुत्रवदनावलोकनादूवंश्याः स्वगं- 
गमनाध्यवसाये | 

अन्ये त्वावृत्तिविमशंशब्दं कल्पयन्त इत्थं व्याचक्षते--गर्भान्निभिन्तो 

बीजाथंफलं यस्मिन्, विमर्शादिकारणत्वाद् विमशेरूपे कथावयवे स॒ विमर्शो 
नामेति । अत्र व्याख्याने मुख्यमस्य सन्धेयेदूपं विदू रकारणसंपातात्मकत्वं नाम 
तदस्पृष्टमेव स्यात् । 

सन्ये तु लाभयोग्यत्वें, नाशावस्था, अन्वेषजावस्था च यथारुचि गमं यथा- 
रुचि निबन्धनीया, तत्र यदा लाभात्मिका प्राप््यवस्था प्रतिमूखेनेव बध्यते तदान्ये 

दरे गमेः सन्धौ, यदाप्यवमशंः नाशावस्था तदा गभंऽन्वेषणमेव, ग्म यदा नारा- 
न्वेषणे तदा चावमशं विचारो निबन्धनीयः । कथं मया प्राप्तप्रायमप्यपहारितं, 
किमत्र विगुणोपायानुष्ठानं मया कृतं, उत प्राप्तियोग्यमेवेतन्न भवतीति,. 

यदाहोदभटः--यासावन्वेषणभुमिरवमृष्टिरवमशं इति, तच्चेदं व्याख्यानं लक्ष्य- 

विरुद्धं युक्त्या च पूर्वोदितप्रारस्भाद्यव्रस्थापञ्चकगतक्रमनियमसमथेनप्रस्ता- 

वोक्तया विरुद्धमित्यास्नाम् । 

“अहूमनेन विफलायां कियायां विलोभ्य प्रवतित दति यच्च कर्ता विमृशति 
स विलोभनकरृत इति, करोधव्यसनादेस्तु व्यापद्यमाने फलब्यापत्तिविषयो यः कर्तृ 
विचारः स क्रोधव्यसनजे विमशं इत्येवं विमशेनस्वभाव एवे विमज्ञंः, कार्य- 
विनिपातस्मूत्तरनिर्वैहणसन्धिनिवध्यमानाद्मुतरसपरिपोषकत्वेन निबध्यते” इति 
श्रीकः ककः । तन्मते विचारस्य सवेसन्ध्यनुयायित्वात् पृथग्विमशेसत्वेनाभिधानं 

स्यात् । 

व्यापत्तिविषयो विचार इति केचित् 1 पुनरप्यस्य सरणिरेवःःसाःचन 

व्याख्यानेन क्रमेण दशिता । विलोभनकृतोदाहूरणं तु न व्याप्तिविमशं इत्ति; 

सर्वं त्वसमञ्जसं यथारुचि परिकल्पितमित्यलमनेन । 

1, अस्मत्सरणिरेव, 
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1समानयनमथनिां £मुखाद्यानां सनीजिनाम् । 

ऽनानाभावोत्तराणां यदभवेन्निवंहणं तु तत् ।(४३ 

"कै-क क--क-क- कक केक -क-क क- क -क--@ -क- कक क -क--#-4 9 -#-9--क क कक कीक क कोक क--#-क--क-क-क-- 4 -क-- 0 कन 

समानयनमिति । मूखाद्यानां चतुर्णां सन्धीनां येऽर्थाः प्रारम्भाद्याः तेषां 

सहबीजिभिः बीजविकारेः करमेणावस्थाचतुष्टयेन भवद्भिः उत्पतयुद्धाटनोद्भेद- 

ग्भनिमदलक्षणैः वर्तमानानां नानाविधैः सुखदुःखात्मकैः हासशोक्कोषादिभि- 

 भविरुत्तराणां चमत्का रास्पदत्वे जातोत्कर्षाणां यत्समाननयनं, यस्मिन्नर्थराशौ 

समानीयन्ते फलनिष्पत्तौ योज्यन्ते तन्निर्वहणं पलयोग।वस्थया व्याप्तम् । अत्र 

केचिदमून् सर्वान् सन्धीनवस्थापञ्चकनिवंहणे पृथग्वृत्त्या योज्यमानानिच्छन्ति। 

अन्ये तु सन्धौ सन्ध्यन्तरानुप्रवेशमिच्छन्तोऽपि प्रागवस्थाया एकोत्तरावस्था- 

परिणामात्मकत्वे कारणं न पश्यन्त्यपि तु (ताः) कार्यीभवन्तीति सांख्यदशेन- 

तच्छायाश्रये्णैकावस्थायाः फलसंबन्धपंगमनोपक्ररणभावप्राप्तं तदेकभावानाम- 

वस्थान्तराणां फलसंगमनमूचितमेवेति मन्यते । 

अन्ये तु मूखसन्धौ ये अवलम्ब्यमानतया आद्याः प्रधानभूता अर्थाः उपायास्ते 

महौजसः फलसंपत्तौ साधकाः तेषां फलसंगत्या समाननयनमिति व्याचक्षते । 

-“महौजसां फलोपसंगतानां च" इति पाठे--यदा च सुखप्राप्तेः फलवत्त्वं तदा 

` रतिहासादिबाहुल्यं प्रारम्भादीनां, दुःखहानेस्तु फलत्वे क्रोधशोकादिदुःखात्मक- 

भावाद् बाहूल्यं, (उभयत्र) स्वोचितव्यभिचारिसहितं द्रष्टव्यम् । उदाहरणं 

रत्नावल्यार्मँन्द्रजालिकम्रवेच्ात्प्रमृत्यासमाप्तेः । एषामवस्था सन्घ्यादीनां 

नायकतदमात्यतत्परिवारनायिकादिमूखेनापि नियोजनं न त्वेकमुखेनैवेति नियम 

इत्युक्तं पूवमेव । 

1. 1९99.; 9. समानञ्चस । 

2. 1९ 88., }प३. मुखार्थानां । 

3, 48. नानाभावीन्तराणां 88. फलोपसङ्कतानां च ज्ञेयं । 



३० नाट्यास्त्रम् 

एते तु" सन्धयो ज्ञेया नाटकस्य प्रयोक्त॒भिः । 

तथा प्रकरणस्यापि शेषाणां चः निबोधत ॥४४॥ 

डिमः समवकारर्च चतुःसन्धी प्रकीतितो । 

न॒ तयोरवमश्स्तु क्तव्यः कविभिः सदा ॥४५।४ 

व्यायोगेहामृगो चापि सदा कायो त्रिसन्धिकौः। 

गभविमशोँ न स्यातां तयौव् त्त्व कंशिकी^ ॥४६।। 

दिसन्धितु प्रहसनं वीथ्यङ्को भाण एव च। 

मुखनिवेहणेऽ त॑त्र कतंभ्ये कविभिः सदा ॥४७॥ 

6 [वीथी चेव हि भाणश्च तथा प्रहसनं पुनः । 

फंशिकीवृत्तिहीनानि कार्याणि कविभिः सदा] ।४८॥ 

"कोतन्कैन्कन्छैन्न्कीरन्कीनन्की्ीककी"कीकैन्कीनही कै-क कक कतक क" कक 09 कक" 4 क क क -क- क-- कीक 

एतेषां विनियोगं विभजति एते त्वित्यादिना “मुखनिर्वहणे तत्र कतव्य 

कविभिः सदा” इत्यन्तेन । एतच्च पूवेमेवनिर्णीतिार्थं "एकलोपे चतुथे" स्येत्यादि 

(१६-२७) व्याख्यानावसरे । 

कस्मात्तौ (डिमसमवकारौ ) चतुःसन्धी इत्याह ने तयोरित्यादिना । तुरंत, 

यतस्तयोरवमशं निबद्धुमदाक्यमिति । एवमृत्तरत्रापि हेतुग्रन्थान्तरत्वेनेदं योज्यम् 

1. ६88. हि । 

2. }प३, विनिबोधत । 

3. ए88., 7१६ त्रि सन्धी परिकीतितौ । 

4. {६89., }प8. न च वृत्तिस्तु कंशिकी । 

5. 88. }प8. स्यातां तेषां वृत्तिश्च भारती । 

6. {£959., 8. 60 7101 7696 1175 १९७ 16... 
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एवं हि सन्धयः कार्या वक्षारूपे प्रयोक्तभिः । 

(पुनरेषां तु सन्धीनामङ्धकल्पं निबोधत? ।॥४६।। 

सन्धीनां यानि वृत्तानि प्रदेशेष्वनुपुवंश्ञः । 

स्वसम्पद्गुणयुक्तानि तान्थङ्धान्युपधारयेत् ।।५०॥ 

नि अभ 32 9 2 क कक क ककरन 9 9--क-क- कक 9 -की-- कक कक क --द> 

न तु लोपस्थानित्वेन, तस्यैको लोप इत्यादिना पूरव॑मेवोक्तत्वात् । 

ननु सन्धिपजञ्चकात्मक इतिवृत्तशरीरारस्भे कथं ददारूपकादिभेद इत्या 
शंक्याह एवं हीति । दहियेस्मात्, एवमुक्तेन विनियोगप्रकारेण सन्धयो भवन्ति 
ततो दशरूपभेद इति केचिदाशद्कापूवंकं व्याचक्षते, तच्चासत्, लक्ष्यभेदादेव 
दरारूपकभेदस्य दर्शितत्वात् । अवश्यं चेतत्, अन्यद्वा, डिमसमवकारयोश्चतुः 

सन्धिताविशेषात् कथं भेदः स्यात्, नाटकादीनां वा, तस्मादुपसंहारग्रन्थोऽयमिति 

हीति। अङ्कानां कल्पं कल्पनाप्रकारो वा तेनेवंप्रायमन्यदपीतिवृत्तोपयोगि 

भवति । 

अद्धानां सामान्यस्वरूपं प्रयोजनद्रारेण ददंयितुः प्रथमेन स्वरूपं द्वाभ्यां 

प्रयोजनमेकेन- दयं दयेन प्रकादयन्नाह रलोकषट्कं “सन्धीनां यानि व॒त्तानी”” 
त्यादि “श्ञोभामेति न संक्ञयः'' इत्यन्तम् । 

अ्थंभागराशिः सन्धिरित्युक्तं, तत्र सन्धीनां संबन्धनीयानि वृत्तानि 

संविधानखण्डानि । अनुपुवेज्ञ इति मुख्यप्रयोजनसंपादनबलोपनतेन क्रमेण, न तु 

लक्षणनिरूपणप्रसङ्खपरिकल्पितेन, .प्रदेशेष्वादिमध्यान्तभागेषु वतंनेनाङ्खानि, कुत 

इत्याह स्वस्याङ्कखिनः सन्ध्या संपत्तेनिष्पत्तिः तत्र गुणवत्वे शेषभावे यतो यतोः 

युक्तान्युचितानि संबन्धसंपादकत्वादङ्खानीत्यथः । 

1. ९88. पुनः सन्ध्यन्तरं तेषां । 
2. 88. अतः परं “साम भेदः इत्यादि इलोकत्रयं वतते । 
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इष्टस्याथस्य रचना वुत्तान्तस्यानुपक्षयः। 

रागभराप्तिः प्रयोगस्य गुह्यानां चेव गूहनम् । ५९] 

प्राच येवदभिख्यानं प्रकाहयानां प्रकाहानम् । 

1अद्धानां षडिव छ तद् दृष्टं शास्त्रे प्रयोजनम् ।।५२।। 

अङ्गहीनो नरो यद्रस्नेवारम्भः क्षमो भवेत् । 

प्रङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगक्षमं भवेत् ।५२।। 
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अन्ये त्वाहुः--स्वसंपदो बीजोत्पतत्युद्धाटनादिका गणादच श्रब्दाथ- 

वैचित्र्याणि, स्वसंपदां वा गुणाः तैरेव युक्तानीति । 

इष्टस्येत्यादिना प्रयीजनमाह : अभीष्टस्य प्रयोजनस्य रसास्वादकरृतो 

रचना विस्तारणा । वृत्तान्तस्यानुपक्षयः क्रमेण स्फुटत्वादयः शलाकाकलःत्वा 

भावः, एतत्प्रयोजनं सवेसराधारणम् । प्रयोगस्येतिवृत्तस्य स्वयं परस्परस्यापि 

रागप्राप्तिः रञ्चनायोग्यत्वलाभः व्युत्पतत्यवस्थायोगात्, यदि वा पौनरक्त्याद्या- 

भासे गुह्याः संछादनीया अर्थाः तेष। संछादनम् । पुनः पुनः श्रुतमपि यदभि- 

ख्यानं इत्तिवृत्तं तत॒ एवे नाश्चयंकारि तदपि अङ्कयोजनायामपूवेतामिव 

दधददम्ततामेति, तदाह अआइचयैवदिति । यच्च व्युत्पत्तौ सातिश्लयोपयोभि 

तत एव प्रकाश्यं तस्य प्रकाशनं विस्ताग्णम्, जाद्यन्तु प्रयोजनं चमत्कारकरृतं 

स्मृतिदुष्टमपि प्रत्यक्षविशेषसिद्धमेव, न तु सन्ध्योपासनादिवदष्टं नापि 

पूवैरडः गाड वदुभयरूपमित्यथंः । शास्त्र इति नाटुथात्मके वेद इत्यर्थः ! 

एषां प्रयोजनानामङ्खलक्षणेषृदाहूरणं वणयिष्यामः अत एव दुष्टान्तेन द्रढयति । 

अङ्खकर्तव्यसंपादनं प्रयोगक्षममिति ! ततः प्रथोजनस्यासंपत्तेरष्टस्य वा 

1. 1६99,, 8. ५0 01 1686 11115 शि) 

2. 1६93. †अऽ. युद्धारम्भेऽक्षमो । 

1 ग, = मु 
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+उदात्तमपि यत्काव्यं स्यादङ्खः षपरिवजितम्। 

हौनत्वाद्धिः प्रयोगस्य न सतां रञ्जयेन्मनः ॥ ५४॥ 

काव्यं यदपि हीना्थं सम्यगङ्खंः समन्वितम् । 

"दीप्तत्वात्तु प्रयोगस्य शोभामेति न संशयः ॥ ५५।। 

[तस्मात् सन्धिप्रदेहेषु* यथायोगं यथारसम् । 

कविनाद्धानि कार्याणि (सम्यक्तानि निबोधत | ।५६॥ 
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प्रच्युतसंभावनात् । एतद् व्यतिरेकद्वारेण स्फुटयति उदात्तमपीति लक्षणगुणा- 

लङः कृतियुक्तमित्यथः । प्रयोगस्येति अपादानमपि संबन्धित्वेन (षष्ठी ), वृक्षस्य 

पर्णं पततीति यथात्र । तस्य प्रयोगस्य तस्य काव्यस्य यतो हीनत्वं यदयोग्यत्वं 

यस्मात्, सतां परोपकारप्रवृत्तानां कविनटानां साघुभूतानां वा सामाजिकानां 

मनो न रञ्जयतीति संभाव्यते । अन्वयद्वारेणोपसंहरति यदपि इति । हीना्थं- 

भिति स्वल्पमपि प्रयोजनं प्रहुसननिदशंनकथाख्यायिकादि (प्रहुसनानिदक्शित 

कथंचाधीक्यादि (?) ।) प्रयोगः प्रयुक्तिः तत्राङ्खं प्रयोजकं रञ्जनातिश्यो 

व्युतपत््यतिदायद्च तदुभयम् तत्र काव्ये दीप्तं स्फटमित्यथैः । 

1. 1६88., 7१8. २६९६५ {115 ४९56 (€ काव्यं यदपि । 

2. ९88. 5. तु । 

3. 1९889. दीप्ताः गत्वात् । 

4. }प5ऽ. प्रयोगेषु । 

5. पऽ. यथादेशं । 

6. 1&६98.; }प5. प्रदेशांस्तु । 
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उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम् । 

युक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभावना ।\५५७॥। 

उद्भेदः करणं भेद "एतान्यङः ग्यनि वें सुखे । 

तथा प्रतिसुखे चेव “फ़णुताद्खनि नामतः (५८), 

विलासः परिसथंश्च विधूतं तापनं तथा । 

नमं नमेदुतिश्चेव तथा श्प्रगयणं पुनः ।५९। 

निरोधश््चैव विज्ञेयः पयु पासनमेव च । 

¶्पुष्पं वच्रसुपन्यासो वणसंहार एव च ।६०॥ 

एतानि वे प्रतिमुखे ग्भेऽङ्कानि निबोधत | 

अभूताहरणं मार्गो सू्पोदाहूरणे क्रमः ॥६१।। 

संग्रहश्चानुमानं च श्रायंनाक्षिप्तमेव च। 

तो टकाधिवेले चेव श्ट्यद्रगो विद्रवस्तथा ।॥६२॥ 

--क-क-क--क-क-क-र-क- ककन 9- 9-99-0 6-0-90 9-6-90 

प्रथाद्धानामुह् शमाह-- उपक्षेपः परिकर इत्यादिना एतान्यङ्कानि सन्धिषु 
(६७) इत्यन्तेन । मुखे द्वादश, प्रतिमुखे गमं च त्रयोदश, अवमे द्वादज्,. 
निर्वहणे चतुदेदोति मिलित्वा चतुःषष्टिः । 

के चिन्मन्यन्ते--इह उपक्रम उपसंहारो मध्यमिति प्रत्यवस्थं स्थानभेदत्यं, 

तत्र प्रत्येकं सूक्ष्मेणारम्भावस्थापञ्चकेन भाव्यमिति पञ्चदश्यो दशाः कम- 

1. 75. द्वादशाङ्गानि । 

2. 78. वक्ष्याम्यद्कानि । 

3. ए 88., }प६. प्रशमनं । 

4. {38 .; 8. व्र पुष्पं । 

5. 1२5. प्राथेनाक्षिप्तिरेव । 

9. 88. 7१8. चोदुमेदो । 
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"एतान्यङ्खानि ˆ वै गर्भे श्हयवमक्ञं निबोधत. । 

अपवादह्च  संफटो विद्रवः शकितिरेव च ।।६३ 

शव्यवसायः प्रसद्धश्च द्युतिः खेदो निषेधनम् । 

विरोधनमथादानं छादनं च प्ररोचना 11६४ 

श्व्यवहारह्व युवतिश्च विमर्शाङ्कान्यमूनि च। 

सन्धिनिरोधो ग्रथनं निणेयः परिभाषणम् ।६५। 

ध््युतिः प्रसाद आनन्दः समयो षह्य पगृहनम् । 

भाषणं पूववाक्यं च काव्यसंहार एव च ।६६।। 

प्रह्ञस्तिरिति ऽसहारे ज्ञेयान्यद्धानि नामतः । 

चतुष्षष्ठि बुधेज्ञयान्येतान्यद्धानि सन्धिषु ।६७।। 

ध 
। 

भाविन्यः, तत्राद्यास्तावहशानामङ्खत्वेन वण्येन्ते । अद्धि बुद्धच् दयात् ) 

तत्रेति चतुदश निवंहृणे फलयोगबलात् सर्वा एवोपपाद्यन्ते । श्रन्यत्न तु मूखादौ 

कार्चिल्लीनीक्रियन्ते, न दादादिभेदानि तच्राद्कानीति । तदेतदसत् । एवं 

1. 188. अद्धान्येतानि वै गमं विमं च । 

2. 7२8. विमं च । 

3. ६58. अथ । 

4. 7२8. प्रसद्धो व्थवसायश्च । 

5. 1९ 58.., 1१8. एतान्यवमृशेऽङ्गानि भूयो निवेहणे शुणु । 

6. 7२६. धृतिः । | 

7. 48. इचोप । 

8. 88. चाङ्खानि कुर्यान्निवेहणे पुनः 1 008. 52716 88 20096 } 
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[ संयादनार्थ बीजस्य सम्यक्" सिद्धिकराणि च। 

कार्यण्येतानि कविभि विभेज्योर्थानि नाटके ।। | ६८॥ 

पुनरेषां प्रवक्ष्यामि लक्षणानि यथाक्रमम् । 

= -@-क कक क-क-क क -क--#--क- क "कक क 09 --क- क -4क कक क -क--# क कक 99 -क - क - ककरी क - 9 ---क यै 

हि वक्ष्यमाणेषु तेनेव क्रमेण भाव्यम् । न चासावस्ति प्रयोजनशङ्काषट्की 
ततदचानुपपन्नं स्यात्, अनुपक्षय इत्येकमेव हि प्रयोजनं भवेत् । बीजकरणेऽपि 
च नियमनिदानानुपपत्तौ द्यो्रादश द्वयोस्त्रयोदशेति कूतस्त्यो विभाग इत्या 
स्तामदः । 

पुनरेषाभिति । पुनदशब्दो विशेषद्योतकः, लक्षण एवायं क्रमो न निबन्धन 

इति यावत् । तेन यदुद्भटप्रमृतयोऽङ्खानां सन्धौ कमे च नियममाहस्तदुक्त्याग- 
मविरुढधमेव । तथा हि--्संप्रधारणरए्थानिीं युक्तिरित्यभिधीयते' इति यन्मुख- 
सन्धौ पञ्चममद्धं वक्ष्यति तत्वेषु सन्धिषु तावन्तिबन्धनयोग्यं, न च तथा 
निवेश्यं बध्यमानमश्ष्टकरृतं विदध्यात् । न च लक्षयेन दरयते । वेणीसंहारे हि 
तुतीयेऽद्कं गर्भसन्धौ दुर्योधनकणेयोमंहति संप्रधारणे द्रोणवधे वृत्ते-- 

तेजस्वी रिपहतबन्धुदुःखपारं 
बाहुभ्यां तरति धुतायुधप्लवाम्याम् । 

आचायः सूतनिधनं निशम्य संख्ये 

कि शस्त्रग्रहसमये विस्तर श्रासीत् ॥ 

इत्यादि यावत्-- 

द्वाभयं सोऽतिरथो हन्यमानं किरीटिना । 

सिन्धुराजमूपेक्षेत नैवं चेत् कथमन्यथा ॥ इति । 

न चात्र प्रतीतिव्युत्पत्योः क्षतिः काचित् 1 यत्तु सन्धिर्नैयत्येनाभिधानं तत्र 
सन्धाववश्यंभावित्वख्यापनार्थं युक्ति्मूखे भवत्येव । सन्ध्यन्तरालानि तु नेत्थ- 
मिति पृथक तानि वणेयिष्यन्ते । कानिचिच्व ङ्गानि स्वरूपबलादेव नियमभाच्जि, 

1. ए 88., 78. सन्धिकराणि तु । 
2. {.५8., }प५, विस्पष्टार्थानि । 
3. षऽ. एतेषां तु पुनव्रक्षये । 

नि क क 

१, 
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यथोपक्षेपो मूखसन्धावेव प्रथमे । एवं च न ह्यनुपक्षिप्ते वस्तुनि किञ्िदपि 
शक्यक्रियम् । यत्तूच्यते “(अ ११) चतुःषष्ठ्यङ्कसंयुत' मिति तेन संभवमात्- 
मेषामुक्तं, न तु नियमः । यथासन्धिकृतः कतंव्यानीति वचनं प्रत्युत सन्ध्यौ- 

चिव्येनेषां निबन्धनमभिदधदस्मदभिहितनीतिपथोपदेश्येव, योग्यतारथंवृत्तिना 

हि यथाशब्देनायमन्ययीभावः । 

यत्तूक्तं ररी राद्धनियमदश्ेनात् कथमेतदिति, तत्रापि ख्टान्ताद् व्यव- 
स्थापि तु न संभवतः स चास्तीत्युक्तं, शाखादयईच वृक्षावयवा मध्येऽपि 

जघ्नेपप्ृर््वेऽपि भवन्ति, न च शरीरे पादपादिवदुपक्षेपादिभिरवयवविकल्पः 

सन्धिरारभ्यते, यच्च प्रतिसन्ध्यभिघानं तदुबाहूल्येन तथा दशंनात् । तथाप्यु- 

पक्षिप्तेऽथे विस्तारिते निश्चितगरुणादभिलषिते संभावनीयमपायादिषिषयं 

संप्रधारणमित्थुपक्षेपपरिकरपरिन्यासविलोभनहेतुत्वादन्यान्यभिधाय युक्तिसक्ता, 

न तु तत्रैव सद्भावात् । श्रानन्तयंनियमश्च मुनेरनभिमतो लक्ष्यते । अन्यथा 

सन्ध्यन्तरालानि सामादीनि मदान्तान्येकविज्चततिः, लास्याद्कानि गेयपदादीनि 

दश॒ यानि वक्ष्यन्ते, तेषां कुत्र निवेशः स्यात् । सन्धिपञ्चकमयं हि रूपकं कम- 

नियतं, तदद्धसंारभावितश्च सन्धिरिति, न च कमेणानेनैव तानि प्रयोज्या- 

नीति वचनमस्ति । सदपि वा न्यायपेतमन्यथा योज्येत । न चोद् दाक्रममन्- 

च्यते निबन्धं *, लक्षणालङ्कुारगुणवीथ्यङ्गसन्ध्यन्तराणि लास्या ङ्गवृत्तितदद्खन्यपि 

तु असाधम्यंरष्टान्तः । तदेतत्प्रत्येकं लक्षणे स्फ्टीभविष्यतीत्यास्तां तावत् । 

१. उपक्षेपः-- तत्र प्रस्तावना न तावद्रूपकाङ्धं नटवृत्तव्याप्ततयेतिवृत्ताननु- 

प्रवेशात् । इति तदनन्तरं पूर्व॑, काव्यार्थं इतिवृततशरी रलक्षणोऽभिधेयः प्रषान- 

रसलक्षणं च प्रयोजनसंक्षेपेणोपक्षिप्यते । यथा वेणीसंहारे भीमः- 

लाक्षागृहानलविषान्नगृहप्रवेदौः 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 

ग्राकृष्य पाण्डववधूपरिधानकेडान् 

स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ।।इति॥ 

नक्तम इत्युच्यते: निवन्धः' इति स्यात् । 
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काव्याथेस्य समूत्पत्ति रपक्षप इति स्मृतः ॥६१॥ 

अक -क--क-क--क- क -क-क--#-#- कक 9 कक क - कक #- कक कक कक क कक 9 क 9 कीकर कीक 

२. परिकरः तत ईषद् विस्तायते (परिकरः) । यथा भीमः-- 

प्रवृद्धं यद्र र॑ मम खलु शिशोरेव कुरुभि- 

नं तत्रार्योौ हतन भवति किरीटी न च युवम्। 

जरासन्धस्योरस्तलमिव विरूढ पुनरपि 

कधा भीमः सन्धिं विघटयति यूयं घटयत ।! (अ० १-१०) 

द. परिन्यासः- ततोऽपि निश्वयापत्तिरूपतया परितो हृदये सौऽ्थो- 

न्यस्यते (परिन्यासः) । 

यथा-- ञ्चद्मुजा्र मितचण्डगदाभिधात- 

संच्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 

स्त्यानावनद्धघवनशोणितशोणपाणि- 

र्तंसयिष्यति कचान्स्तव देवि भीमः \ (1-21) इत्यादि । 

४. विलोभनम्-- ततस्तदेव गुणवदिति इलाध्यते, इलाधेव विलभनहैतु- 

त्वाद्विलोभनम् । यथा--द्रौपदी--अणुगह्लन्तु मए एदं वअणं देवदाभो 

(अनुगृह्णन्तु मे एतद्वचनं देवताः) इत्यादि । यथा वा विक्रमोवंश्यां- 

अस्याः सगंविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 

भ्पुङ्कारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पृष्पाकरः । 

वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो ` 

निर्माति प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मनिः ॥इत्यादि । 

तदेतदुपक्षेपा् ङ्ग चतुष्कं प्राग्रशो मूखसन्धौ भवति । उक्तेनेव न पौर्वापयण 

भवति । अनन्त्यं नियमस्तु नास्ति, न सन्ध्यन्तराणां सामादीनां मध्येऽनु 

प्रवेशात् । तदेतदाह मुनिः ` काव्याथंस्य समूत्पत्तिरित्थादिना विलोभनमिति 
स्मतमित्यन्तेन तत्र वत्तान्तेनोपक्षयः सवषां प्रयोजनमित्युक्तम् । परिकरस्य 

प्रयोजनमिष्टा्थेस्य रचनापि । . ̀ क. . 4 
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"यदुत्पन्नार्थबाहूल्यं ज्ञेयः परिकरस्तु सः । 

°्तन्निष्पत्तिः परिन्यासो विज्ञेयः कविभिः सदा ।। 

गुणनिवेणनं चेव विलोभनमिति स्मतम् । 

सप्रधरणमर्थानां युक्तिरित्यभिधीयते ॥७९१॥ 

जाभिगमनं प्राप्तिरित्यभिसंज्ञिता । 

बीजयेस्योपगमनं समाधानमिति स्मृतम् ।\७२॥। 

0 

५. युक्तियंथा--'सहदेवः--आये, किचन महाराजसन्देशोऽयं अआगयेण- 

व्युत्पन्न एवं गृहीतः" इत्यतः प्रभुति यावद्भीमवचनम्... 

युष्मान् दु पयते करोधाल्लोके शच्रुकूलक्षयः । 

न लज्जयति दाराणां सभायां केशकरषणम् ।(१-१७) इति । 

अस्याः प्रयोजनं प्रकाद्यप्रकादानमपि । 

६. प्राप्तिः--सुखाथस्याभि गमनं प्राप्तिरिति । सुखयतीति सुखं तादशस्य 
वस्तुनः । यथा (वेण्याम्) --““एष खनु भगवान् वासुदेवः पाण्डवपक्षपाता 

मपितिन सुयोधनेन संयमितुमारबन्धः” इत्यादि ““कुमारमविलम्बितं द्रष्टुमिच्छा- 

मीति “अयं ह्यर्थो भीमस्य चेतः सुखय” तीति सन्धेविषटनात् (प्राप्तिः) । 

७. समाघानम्-- बीजाथेस्योपगमनमिति । यस्मिन् बीजं तदिदानीं 

{. 98. 8. समूत्पन्न । 

2. 899. तन्निष्पत्त्या तु कथनं परिन्यासः ्रकीतितः । २8. तन्निवे तिः । , 

3. 88. यत्त । 

4. 188. भसंशचितम्, 18. घीयते 1‹ 

5. 88. समाधानमपीष्यते । 48. तत्समाघानमुच्यते । 
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सुखदुःखकृतो" योऽयंस्तद्िधानमिति स्मृतम् । 

कुत् हलोत्तरावेगोः विज्ञेयाः परिभावना ७३1 

"कक --कीर--क--क--क--9- कक 6 -क--के--क- कज कक क क - कक -9+ कक क" 9 -वी- कक कीक की = -क--करि-क क क- 4-9-64 

प्रधाननायकानुगतत्वेन सम्यगाहितं भवतीति (समाधानम्) । “यौधिष्ठिर~- 

मिव्यनेन* समाधानं दर्शितम् । 

८. विधानम् --घुखदुःखकृतो योऽथस्तद्विधानमिति । व्यामिश्रतया सुख~- 

दुःखे अभिधीयते यत्रेति (विधानम्) । यथा- 

भीमः-तत्पाञ्चालि गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय । 

द्रौपदी--णाह् जं असुरसमरादहिमृहस्स हरिणो मङ्गलं तं तृहाण होदु--. 

(नाथ, यदसुरसमराभिमुखस्य हरेमे ङ्ख लं तत्तव भवतु) इत्यादिः (अ 1) तथा-- | 

“मा अनवेक्िदसरीरा संचरह्, अप्पमत्त संचरिणिज्जाइ रिपुबलाई - 

(मा अनपेक्षितशरीराः संचरथ, अगप्रमत्तसंचरणीयानि रिणुबक्ानि)}'* इति । 

मत्र द्रौपद्याः प्रहर्षो भयं च मिश्रतया विहितमिति विचित्रत्वाद् रसवत्ता 

भवति । तेनेष्टस्याथेस्य रचना, तथा निगृह्यस्य नायिकाचित्तनिस्त्रि्भावस्यः 

निगूहनं प्रयोजनम् । एवमन्यत्रापि प्रयो जनमुतपरक्ष्यम् । युक्तिवच्केदमन्यत्रापि 

संभवत्येवेतस्येवमन्यत्राप्य् ह्यम् । 

६. परिभावना--कृतूहलेति कौतुकेन जिज्ञासातिरशयेन व्यामिश्रो य 

अवेगः सा परिभावना किमेतदिति । यथा-संग्रामं संघटनया संशयमना 

द्रोपदी तु्यब्दं श्रृत्वाहु--“णाह कि दाणि एसौ पलअंतजलहूरत्थणिदमंसलोः 

1. 135., पऽ. योऽथस्ताद्िधानमिहीच्यते । 

2. ए 98. पऽ. कौतुहलोत्तरावेशो । 
3. 98. भवेत्तु । 

शयत्सत्यत्रतभङ्कभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 
यद्विस्मतु मपीदहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छता. । 

तट् चुतारणिसंभूतं नृपशुना केशाम्बराकषे्णैः 
क्रोधज्योतिरिदं महत् कुर्वे यौधिष्ठिरं जृम्भते ॥ (१-२५) 



एकोनविशोऽध्यायः ४१. 

बीजा्थस्य भररोहो यः स "उद्भेद इति स्मृतः। 

प्रकृताथसमारम्भः करणं "नाम तदृभवेत् ॥७४।। 

संघातभेदनार्थो यः स भेद इति कीतितःः। 

-क-क--क-क कको क क -क- 9 कक -क- के 9-95-5 कदत कक क कक क - 9 4 -क कके -क कक क कके क 

खणे खणे समरदृन्दुभी ताडीअदि --(नाथ किमिदानीमेष प्रलयान्तजलधरस्त- 

तितमांसलो क्षणे क्षणे समरदुन्दु(भस्ताडयते) " इति 

१०. उद्भेदः--बीजायेस्य प्ररोह इति * यथा-द्रौपदी--हा णाह 

पुणो वि तुए अहं समस्ससइदन्वा (हा नाथ, पुनरपि त्वयाहं समाशइवास- 

यितव्या) 

भीमः-- भूयः परिभवक्लान्तिलिज्जाबन्धुरिताननम् । 

अनिद्शेषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोदरम् । इति । 

न चेदमुद्घाटनं येन प्रतिमूखं भवेत्, अपि तु. दातरक्षयारम्मं बीजस्याद्कु.रः 

कुरुकूलोदघाटनेन विनापि प्ररोहमा्रमनुस्थानानुगुण्यात् भुमिसंश्लोष इव 

बीजस्य । 

११. करणम्-्रकृताथेसमारम्भः करणमित्ति* । यथा-- 

सह्देवः--गच्छामो वयमिदानीं कूरुराजानुज्ञाताः तिक्रमानुरूपसमाचररितुम्, 

इत्यादि (वेणी-१) । 

१२. भेदः-संघातभेदनार्थो यः स भेद इति । पात्रसंघातस्य यन्तिनि- 
प्रयोजनोपक्चेपेण निष्क्रमणसिद्धये भेदनं प्रकरणमिव स भेदः । सर्व॑त्राङ्कु- 

ऽन्तर्भावी वस्तूपायात्मा भेदः, स सन्ध्यन्तरेकविशतौ वक्ष्यते । अस्यो- 

1. 195. उद्भेदः स तु कीतितः। 

2. 1९88. करणं परिचक्षते । 

3. 1< 88. संज्ञितः । 

* अन्ये तु विपदां शमनं करणमाहुः ! 



४२ नाटयश्ास्वरम् 

[ "एतानि तु मुखाद्धानि वक्ष्ये प्रतिमुखे पुनः] ॥ 

समीहा रतिभोगार्था विलास इति संतितः । 

पीपी पीपी णी णी न "वोः" को"पदो"वो>" दो-क," 

दाहुरणं--(वेण्यां--अ-१-भीमवाक्यम्) “अन्योन्यास्फालभिन्न' इत्यादि यावत् 
“"पाण्डुपुत्राः”* इति । 

अथ प्रतिमुखोटिष्टानामङ्खानामुह् शक्रमेण लक्षणमाह-- 

१३. विलासः--समीहा रतिभोगार्था विलास इति । रतिलक्षणस्य भावस्य 

हेतुभूतो यो भोगो विषयः प्रमदा पुरुषौ वा तदर्थाया समीहा स विलासः । 
कामफलेषु रूपकेषु प्रतिमुख एव ह्यास्थाफलत्वेन रतिरूपेण भाव्यम् । यथा- 
भिज्ञानलाकुन्तले-- 

तापसः--कस्येदमूशी रानूलेपनमित्यादि । तथा राजा-- 

कामं त्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदशेनारवासि । 

अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्राथना कुरुते ॥ इट्यादि । 
ष्फ 

यस्तु वेणीसंहारे भानुमत्या सह दुर्योधनस्य दरितो विलासः, स नायकस्य 
ताद्ेऽवसरेऽत्यनुचित इति चिरन्तनैरेवोक्तम् । यथा सहूदयालोककारः- 

सन्धिसन्ध्यङ्कवटनं र सबन्धव्यपेश्चया । 

न तु केवलशास्त्राथेस्थितिसंपादनेच्छया ।। (ध्वन्या ३) 

एतच्च विवरण एवास्माभिवितत्य दशितम् । 

इह॒ च रतिग्रहणं पुमर्थोपयोगि रसगतस्थायिभावोपलक्षणं तेन वीर- 
प्रथानेषु रूपकेषु प्रतिमूख एव ह्यास्था रतिरूपेण उत्साहः । सम्यग्विषया 

1, 9. ५065 101 7686 {115 1116. 

2. {६98., ऽ. कीतितः । 

# अन्योन्यास्फालभिन्तद्िपरुधिरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्क 

मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 

स्फीतासक्पानगोष्टी रसदश्िवशिवातूयनृत्यत्कबन्धे 

संग्रामकाणंवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ।। 

त व प = = ण सन [त 



एकोन विरोऽध्यायः ४३ 

वुष्टनष्टानुसरणं परिसपं इतिः स्मृतः ॥७६॥ 

करतस्यानुनयस्यादौ विद्युतं ह्यपरिग्रहः । 

अपायदशेनं यत्तु तापनं नाम तद्भवेत् ।७५८॥। 

0 

समीहा चेष्टा विलास इति मन्तव्यम् 1 युक्तचैतन्य एव हि रसो मुख उपक्षिप्तः । 

तस्यैव स्वयं प्रतिमुखस्वोचितारम्भसंभाविताः कर्तव्यः: लस इलेषणेऽपि हि 

"पट्यते । । 

१४. परिसपं--दुष्टनष्टानुसरणं परिसपं इति । यथा (वेण्यां) कञ्चृकी-- 
“आशस्तरग्रहणादकुण्ठपरशोः"* इत्यादि दुष्टनष्टप्रायो हि कार्यान्तर व्यासङद्खात् । 
दुर्कुलक्षयो भीष्मवधेन स्थानपरितोषमुचितेन च दुर्योधनस्यायुक्तचेष्टित्- 

त्वेनानुसृत इति प्रक्ृतस्यार्थस्य परिसर्पणात् प्रसरणात् परिसपेः । यथा चाभि- 

ज्ञानशाकुन्तले भवितव्यमात्रतया । तथा हि-- 

अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौ रवात्पदचात् । 

द्वारेऽस्य पाण्ड़सिकते पदपडिः किति श्यते हि न वा ॥ (३-५) इति । 

१५. “विधूतम्- कृतस्यानुनयस्येति । आदौ प्रथमतः, कृतस्यानुनयस्य साम- 

वचसो नाङ्खीकरणं विधूतं, पश्चात् पुनर द्खीकरणमिति । आदिशब्दात् (उप- 

रोधः), यथा--तत्रैव--रकुन्तला--अद् कि अंतेरविरहपय्युसिएण राएसिणा 

अवरेद्धेण--इत्यादि । 
१६. तापनम्--अपायदश्ेनं यत्तु तापनमिति । यथा रत्नावल्याम्- 

1. 88. तु व्यते । 
2, 1699. प. विधूतमपरिग्रहः। 
3. पऽ. यत्तत्तापनं } 

4. विघूतमरति प्राह । केचित् तत्रारतिरित्यभीष्टानवाप्तितो दुःखम् ॥ 

5. केचित्तु तापनस्थाने शमनं पठन्ति, अरतेः शमनमथवानुनयग्रहणादरते- 
निग्रहः शमनम् । 

वेणीसंहारे (अ २-२) 



नादुयशास्वम् 

ऋीडा्थं विहितं" यत्तु हास्यं नर्मेतिः तत्स्मृतम् । 

दोषप्रच्छादनार्थं तु हास्यं नम॑ तिः स्मृता ।७८।। 

0 निनि वि की "कोक 

दुल्लहजणाणुरागो लज्जागुरुई परवसो अप्पा । 

पिअसहि विसमं पेम्मं मरणं सरणं णु वरमेक्कं ।1* (२-७) 

१७. नम॑-- क्रीडार्थं ॑विहितं यत्तु हास्यं नर्मेत्ति। यथा (रत्नावल्यां 

द्वितीयेऽङ्कं) विदुषकः :-- 

भो मा पांडिच्चगव्वं उभ्वह्, अहं एदाआ मुहादो सुणिअ वक्वाणदस्सं-- 

(भो मा पाण्डित्यगर्वमृद्रह । अहं एतस्या मुखात् धुत्वा व्याख्यास्यामि) इत्यादि ॥ 

१८. नमदयुतिः--दोषप्रच्छादनार्थं तु हास्यं नर्मय तिरिति। दोषो येनोक्तेन 
प्रच्छादयितुमिष्यते तस्यापि हास्यजननत्वेन न्मं॑च सुतरां द्योतितं भवतीति 
नमंचुतिः । यथा च (रत्नावल्यां द्वितीयेद्कुं विदुषकः) चउव्वेई विअ बम्हुणो- 

रिअिदं पट्षिदुं पुत्ता । (चतुर्वेदी ब्राह्मण इव ऋवः पठितुं प्रवृत्ता । इत्य 
भिहिते 

राजा--नावधारितं मया 

ततो विदूषकः--दुट्लहजणाणुराओ 

इति पठति । भत्र हि मौर्यंदोषं छादयित् यद्विदूषकेणोच्यते तद्राज्ञो हास्यजनन-~ 

मिति नमेव चयोतितं भवति । तथा हि राजा--महात्राह्मण कोऽन्य एवमृचाम-~ 

भिज्ञः--इति । 

न 

1. पत. यत्र । 

` 2. 1९88. तु संज्ञितम् | 
` 3, 183., 1२5. नमंदयुति स्मृतम् । 

^दुलंभजनानुरागः लज्जा गुर्वीं परवश आत्मा 1 
प्रियसखि विषमं प्रेम मरणं शरणं नु वरमेकम् ।४ 

(1 त का 

न अ 5 र 9. 



ण्एकोनविश्छोऽध्यायः | 4. 

उत्तरोत्तरवष्यं तु भवेत्रगयणंः पृनः। 

या तु व्यसनसंप्राप्तिः स निरोघः प्रकीतितःः ।७६।। 

करद्धस्यानुनयो यस्तु भवेत्तत्पयुंपासनम् । 

न" ककक कक क -क--क--र-क-9- ररक कक 9-99-9 कक कक 9 9 -र केकर क क ककर ककर 

१६. प्रगयणम्--उत्तरोत्तरवाक्षयन्तु भवेत्प्रगयणमिति । (यथा--रतना- 

वल्यां द्वितीयेऽङ्कुं) विदूषकः--कि णु खु दाणि गाहेयम् (किनु खलु इदानीं 

"गाथेयम् ) 

राजा-- कयापि इलाध्यनवयौवनया भियतममनासादयन्त्या जीवित- 

-निरपेक्षयेदमुक्तम् । विदूषकः--भो कि एदे हि णं“ -(भोः क्िमित्तैःन) 

` इत्यादि । प्रगयणभिति रूडिरब्दः । 

अन्ये तु प्रजाशब्दात् विचि किलष्ययत्नक्षब्देन रता कविना व्युत्पत्ति 

` कल्पयन्ति । प्रागयणमित्यन्ये पटन्ति--प्रागिति पूवंवचनं ततोऽयनं प्राप्तिः 

` यस्योत्तरवचनस्येति । 

२०. निरोधः--या तु व्यसनसंप्राप्तिः स निरोध † इति । (यथा रत्नावल्यां 

 द्वितीयेऽद्कं) राजा “उच्चैहसता त्वयेयं त्रासिता” (इति), व्यसनमन्र खेद 

` मात्रमभीष्टोपरोधान्निरोघः । 

२१. पर्युपासनम्--क्ुदधस्यानूनयो यस्त्विति । यथा-- (तत्रैव) विदुषकः-- 

-भोमा कुप्प एसा खु कदलीघरन्ते""एहि¶ इत्यादि । राजा अनुनीतः 

सन्नाह-- | 

1. 1६898., 7१५. प्रहामनं बुधाः 

2. 88. निरोधः सः प्रकीितः 78. निरोधः स तु कीतितः; । 

अन्ये तु प्रगमनमिति प्रशमनमिति च पठन्ति 

{केचिद्धिरोध इति अन्ये रोध इति च पठन्ति 

{भो मा कुप्य, एषा खलू कदली गृहान्तरे (वतते), एहि 



५. नाट्यदास्त्रम 

विशेषवचनं यत्त॒ तत्पुष्पमिति संज्ञितम् ॥८०॥ 

"प्रत्यक्षरूक्नं यद्वाक्यं" वज्र तदभिधीयते । 

उपपत्तिकृतो योऽयं उपन्यासश्च स स्मृतः | ८१ 

0 0 क ४ 8 द द द छ ५ ठ 9 0 2 फ ८ ह आ छ छ क 8 द 

दुर्वारां कुसुमशरव्यथां वहन्त्या 

कामिन्या यदभिहितं पूनः सखीनाम् । 

तद्भूयः शुकाशिश्चुपारिकाभिरूक्तं 

| धन्यानां श्रवणपथातिथित्वमेति ॥ इत्यादि । 

२२. पुष्पम्--विश्षेषवचनं यत्तु पुष्पमिति । यथा (तत्रैव विदूषकः)--एसोः 
को वि चित्तफलहभो (एष कोऽपि चित्रफलकः) --इत्यादि विदषकोक्तेः प्रभृति 

यावत् “परिच्युतस्तं कुचकुम्भमध्यात्' इत्यादि* । यथा हि प्रेमविकासि पृष्पं 

भवत्येवमत्रापि राज्ञ उत्तरोत्तरानुरागविशेषसूचकं वचो विकासमस्यानुरागस्यः 

द्यति । तथा हि सुसद्धता-सहि गरुभाणुरागविक्लित्तहिअभो असंबद्धं भट्टा 

मन्तेदुं पदृत्तो (सखि गृवंनुरागविक्षिप्तहूदयोऽसंबद्धं भर्तां मन्वितुं प्रवृत्तः) 

इत्यादि । 
२३. वजम्--प्रत्यक्नरक्षं यद्वाक्यं बखमिति । यथा (तत्र॑व)--“"कथमिहु- 

स्थोऽहं भवत्या ज्ञात इति राजन्युक्तवति सुसद्खता--ण केवलं तुमं, चित्त 
फलहेण । ता जाव गदुअ देवीए णिवेदेमि । (न केवलं त्वं, चित्रफलक्रेण । 

तद्यावद्गत्वा देव्य निवेदयामि) । 
२४. उपन्यासः--उपपत्तिकृतो योऽथ उपन्यास इति । यथा (तत्रैव) विदूषकः 

(ससाध्वसं)--अदिमृहरा खु एसा गब्भदासी (अतिमुखरा खल्वेषा गभंदासी) । 
अव मौखर्यात्मिकोपपत्तिस्पन्यस्ता । 

1. 35. 48. तद्वज्मिति संज्ञितम् । 

2. 188. 18. तु । 
*+परिच्युतस्तेतकू म्भमध्यात् कि शोषमायासि मृणालहार । 
न सक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात् ॥१ 
किचिदुपन्यासः प्रसादनमित्याहुः । भोजेन तुपन्यासाङ्घं परिहूतम् + 
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 प्चातुरवण्यपिगमनं वणेसंहार इष्यते? । 

कपटापाश्यं वाक््यमभूताहरणं विदुः ॥ ८२॥ 

तत्वाथंवचनं चेव मागं इत्यभिधौयते। 

ठ पिनि पिनि म्य 

२५. व्णसंहारः--चतुवण्योपगमनं वणंसंहार इति । चातुव्यशब्देन 
पात्राण्युपलक्ष्यन्ते । तेन यत्र पात्राणि पृथक् स्थितान्यपि दढौक्यन्ते स वर्णसंहार: । 
उपाध्यायास्त्वाहुः--इह वीरप्रधाने तावन्नायकप्रतिनायकौ तत्सचिवौ च 
प्रधानत्वेन वण्यंन्त इति वर्णाः, कामप्रधानेऽपि नायको नायिका तत्सचिवौ 
चेति । तथा हि रत्नावल्यां (द्वितीयेऽडः के) सुसङ्कताया वचनात्--““अदी मे अं 
गरुग पस्ाओ (अती ममायं गुरुः प्रसादः) इत्यारभ्य, राजा--क्वासौ | 

सुस द्गता---हत्ये गेह.वअ सहि पसाएहि णं (हस्ते गृहीत्वा सखीं प्रसाद- 
येनाम्) --इत्यादि । अत्र चतुणमिकीभावः प्रयोगस्य, इष्टस्य रचना, प्रकादये 
प्रकाशनमित्यपि प्रयोजनानि । यत्त् ब्राह्यणादिवणंचतुष्टयमेलनमिति तदफलत्वा- 

दनाहत्यमेव । 

अथ गर्भाद्खान्युह् राक्रमेण लक्षयति । 

२६. अभूताहरणम्--कपटापाश्चयं बाक्यममूताहरणमिति । यथा वासवदत्तया 
चित्रफलके इष्टे विदूषकवचनं--अजप्पा किल दुक्खेण आलिदहिदुकत्ति सम सुणि 

पिजवयस्तेण विण्णाणं दंसिअं (अत्मा किल दुःखेनालिखितुमित्ि मम वचनं 
श्रुत्वा प्रियवयस्येन विज्ञानं दितम्) --इत्यादि । 

२७. मा्मैः--तत्वाथंवचनं मागे इति । (त्रैव) “भट्टिणि कदा वि 
धुणक्रं वि संभावीयदि (सत्चि कदापि घुणाक्षरमपि संभाव्यते)" इति काञ्वन- 

1. ?प8. चातुवेण्यंभिगमनं । 
2. अन्यत्र इतः परं--“एतानि तु प्रतिमुखे गभे चापि निबोधत” इत्य्धं- 

मधिकं वर्तंते 1 
3. पऽ. कपटाद्याश्रयं । 

4. 1६88. यत्तत् ! 
#'वरणितार्थ॑तिरस्कारो वणं संहार' इत्यपि पाठः अत्रोक्ता्थंस्य विषयान्तर~ 

प्रसक्त्या प्रच्छादनम् । 
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1चित्रा्थंसमवाये तु वितर्को रूपमिष्यते ।।८३।॥ 

ध्यत्सातिशयवद्वाक्यं तदुदाहरणं स्मृतम् । 

पवो "कोको" कोकनेनकेन वव 

मालयोक्ते वासदत्ता समयानुसारि परमार्थोचितं वचनमाह--अइ उज्जुए 

वसन्दओ खु एसो (अयि ऋजुके वसन्तकः खल्वसौ ) --इत्यादिमागेवच्च प्रसिद्ध- 

त्वात् परमाथं मागं इति ग्यपदेशः । 

` २८. रूपम्--*चित्राथेसमवाये तु वितर्को रूपमिति । यथा (रत्नावल्यां 

दवितीयेऽङड के) राजा-- प्रसीदेति ब्र.यामिदमसति कोपे न घटते । इत्यादि 

विचि्रार्थनां समवाये संभावने सवंविषय एव विरुद्धस्तकंः, इदं नोचितमिदं 

नोचितमिति प्रतियुक्तिप्येन्तः । युक्तिस्तु नियतप्रतिपत्तिपयंन्तेति विशेषः, 

` रूपमिति चानियता आकृतिरुच्यते । त्र विशेषप्रतिपत्तिरिहापि तथोपचाराद् 

` व्यपदेशः । । 

२६. उदाहरणम्-- यत्सातिशयवद्राक्यं॒तद् दाहुरणमिति । लोकप्रसिद्ध- 

 वस्त्वयेक्षया यत् सातिशयमुच्यते उत्कषेमाह्रतीत्युदाहरणम् । रथा (तत्रैव 

- तृतीयेऽङ्क)-- 

मनः प्रकरत्यंव चलं दुलेक्षयं च तथापि मे | 

कामेनैतत्कथं विद्धं समं सर्वं: रिलीमुखेः ।। इति । 

1. 148. चित्रा्थ॑समवायो यस्तदरूषमिति कीतितम् । 

2. 98. यत्त सातिशयं वाक्यं तदाहुरण मिष्यते । - 

. श्चित्रर्थो वाक्यसंयोगो रूपकमिति पाठे रूपकं संशयस्य तकण च्छेदनमिति 

-केचित् । अन्ये तु चित्राथंमेव वचो रूपकमिति मन्यन्ते । 

{करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 

न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि च ज्ञास्यसि मृषा 

किमेतस्मिन् वक्तुं सममिति न वेद्धि प्रियतमे ॥ 
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भवतत्वोपलग्धिस्तु क्रम इत्यभिधीयते ।॥८४॥ 

1सामदानादिसंपन्नः संग्रहः परिकीतितः। 

रूपानुरूपगमनमनुमानसिति स्मृतम् ।।८५।॥ 

"गवो --क-क रक -क--क-#--क#-क--9--9--क#-क-क कक ककर कै-क कक क क कक कक --क--6-क कोक कक कीः 

तथा च-- 

वाणाः पञ्च मनोभवस्य नियतास्तेषामसंख्यो जनः 

प्राथोऽस्मद्धिध एव लक्ष्य इति यल्लोके प्रसिद्धि गतम् । 

दष्टं तत्त्वयि विप्रतीपमधूना यस्मादसंख्यं रयं 

विद्धः कामिजनः शरैरशरणो नीतस्त्वया पञ्चताम् ।। 
इत्यादि । 

३० --भावतस्वोपलन्धिस्तु कम इति \ भावस्य भाव्यमानस्य धस्मुनो 

भावनातिशये सत्यं प्रति भावनादिवलात् स्यात् या परमार्थोपलन्धिः सा क्रमः। 

बुद्धिहि तत्र क्रमते न प्रतिहन्यते । यथा (तच्र॑व)-- दथ 

हिया सबेस्यासौ हरति बिदितास्मीति वदनं 

योद ष्ट्वालापं कलयति कथामात्मविषयाम् 1 `: ` 

सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वैलक्ष्यमधिकं ^ 

प्रिया प्रायेणास्ते हृदथनिहितातङ्कविघुरम् ॥ इत्यादि {~ 

२१. सग्रहः--सामदानादिसंपन्नः सङ ग्रह इति । साम्ना पङ्क तादिवार्ताः 

श्रुत्वा (राज्ञा विदूषकाय ) कटकस्य दानम् । एवमन्यदपि । 

३२. अनुमानम्--रूपानुरूपगमनमिति । रूप्यमानेन प्रत्यक्ना दयुपलम्यमानेन 

रूपस्य व्यापकस्याविनाभाविनो गमनं ज्ञानमनुमानं निर्चयादमकत्वादूहः, उपाया 

युव्तेरन्यत्वात् । यथा (तत्रेव )-- 

पालीयं चम्पकानां नियतमयमसौ सृन्दरः सिन्दुवारः 

सान्द्रा वीथी तथेयं वकूलविटपिनां पाटलापडिःक्तरेषा । 

1. 1८88. सामदानाथंसंयोगः संग्रहः स तु कीतितः 748. सामदानाथ- 

-संयुक्तः संग्रहः परिकीतितः । 
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1रतिहूर्षेत्सवानां तु प्राथंना प्राथेना भवेत् । 

गभेस्थोव्भेदनं गयत्साक्षिप्तिरित्यभिधीयते ।८६। 

आघ्रायाघ्राय गन्धं विविघमधिगतैः पादपैरेवमस्मिन् 

व्यक्ति पन्थाः प्रयाति द्विगुणतरतमोनिह्व.तोऽप्येष चिह्भ : ॥ 

इत्यादि । अत्र ह्याघायाघ्राय गन्धमिति गन्धानि (तु?) कुसुमानि तेभ्यः 
पादपाः, तेभ्योऽपि मगगेमनुमापितमिति राज्ञा बिदूषकस्योक्तेः । 

३२. प्राथेनां--रतिहर्षोत्सवानां तु प्रार्थना प्राथेनेति । एतत् साध्यफलो- 
चितभावलक्षणं, तत्र साध्यफले यः प्राधान्येन समुचितो भावस्थद्धिषय्रा या 

परकषेणाम्यर्थना सा प्राथनास्यमङ्घगम् । यथा (तत्रैव) --संकेतस्थः प्रतिपाल 
यन् राजा-- 

तीव्रः स्मरसन्तापो न तदादौ बाधते प्रथासन्ने । 

तपति प्रावृषि हि तरामभ्यणेजलागमो दिवसः ।। इति । 

३४. आश्षिप्तिः--गभस्थोद्भेदनाक्षिप्तिरिति । हृदयान्तःस्थितं (तस्य)पुनः 

परतिष्ठापितस्यापि यतः कूतर्चिन्निमित्तादृद्भेदनमनपह्नवनीया या स्फुटतापत्तिः 
खा आक्षिप्तः, अभिप्रायस्य हि तत्राक्षेपो बहिः कषेणं । वासवदत्तायामेव 

सागरिकेति राज्ञा विद्रूषकेण च परिगृहीतायां तदुक्तिषु “सागरिके, भश तांशु- 

मखमत्पले तव दरौ” इत्यादिषु । 

३५. तोटकम्--संरम्भवचनं चेव तोटकमिति । अवेगगर्मं यद्र चनं तत्तोट- 
कम् । स चवेगो हर्षात्, कोधात्, अन्यतोऽपि वा । भिनत्ति यतो हृदयं 
ततस्तोटकम् । यथा (तत्रैव) विदूषकः--अज्ज वि दावसे देवीए णिच्वश्टराए 

1. 98. रतिहर्षोत्सवाद्यथंप्राथना । 745. रतिहषोत्सिवार्थानां प्राथ॑ना 1 
2. 1.88. यत्तु तदाक्षिप्तमिति स्मृतम्, पऽ. यत्स्यात् क्िप्तिरित्य- 

यिद्यीयते । 

#शीतांश्ु्मुखमुत्पले तव दशौ पद्मानुकारौ करौ 

रम्भागभेनिभं तवोरुगुगलं बाह मृणालोपमौ । 
इत्याहवादकराखिलाद्भधि रभसान्निःशङ्कमालिङ्खमा- 

मङ्गानि त्वमनङ्खतापविधुराण्येह्यं हि निर्वापिय ।# 

न> महनि > १) = णेन जः, पालन ननि काते ।त पकक पन ५ 
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संरम्भवचनं +चंव तोटकं त्विति संज्ञितम् । 

-कपटेनातिसन्धानं “त्र वतेऽधिबलं बुधाः ॥८७।॥। 

भयं नृपारिदस्युत्थमुदरेगः परिकीतितः। 

नि नि 233 क 2 क क व 0 2 ॐ द क क ०9 च 9 

बासवदत्ताए बअणेहि कड् ददे कण्णे सुहावीअदु (अद्यापि तावत्तस्या देव्या 
नित्यरुष्टाया वासवदत्ताया वचनैः कटूकृते कणे सुखय) इत्यादि । 

२६. अधिबलम्--कपटेनातिसन्धानमधिबलमिति ॥ परस्परवचनप्रवृत्त- 
योय॑स्यवाधिकं (करम) सहायबुद्धचयादीनबलम्बयति स एव तमतिसन्धातुं वञ्च- 
यितुं समथं इति . तदिदं कर्माधिबलम् । यथा-सागरिकावेषं धारयन्ती 
घासवदत्ता विदूषकबुद्धिदौबेल्याद्राजानमतिसंधतते “कि पद्यस्य रचि न हुन्ति"# 

इत्यादि श्लोकान्तमधिबलम् । 

३७. उद गः-- भयं नृपारिवस्यूत्थमद्रेग इति । अरिशब्दान्नाचिकादि । 
यथा (तत्रव) राजा--कथं देवी वासवदत्ता, वयस्य किमेतत् । विदूषकः-- 

णं अंहाणं जीविअसंशभो (ननु अस्माकं जीवितसंयः)--इत्यादि । ̀  

३८. विद्रवः--शङ्खा भगत्रासकृतो विद्रब इति । भयत्रासकारिणो वस्तुतो 
या शङ्का यदाशङ्कुनं स विद्रवः, विद्रवति विलीयते हृदयं येनेति । यथा 
(तत्रैव )-- 

(त्रिया मुञ्चत्यय ध्रुवमसहना जीवितमसौ 

प्रकृष्टस्य प्रम्णः स्खलितमविषह्य हि भवति ।।इति। 

जन्ये तु शद्काभयत्रासैः कृतोः यः स विद्रव इति । तत्र च विशेष्यपदमन्वेष्यम्, 

1. 5. प्रायं । 

2. 1६88. तोटकं नाम । 

3. रऽ. कपटेनाभिसन्धानं । 

4. 83. ज्ञेयं त्वधिबलं । 

*गमेसन्धिलक्षणेऽयं शलोक उदाहतः । 
{पूर्वार्ध--समारूढा प्रीतिः प्रणयबहु मानादनुदिनं ध 
व्यलीकं वीक्षयेदं कृतमक़तपूर्वं॑खलु भया । ~ ̂  
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1शङ्कमा॒ भयत्रासकृतो विद्रयः घुसुवाहूष्ः ॥८८॥ 

दोषप्रटयापमं॑ग्यत्त॒॒ सोऽपवाद इति स्मृतः । 

„^ ष्कीन-क-ऊ--क--क--की- ककर कीन की--क- क ~क कक - 9 -कीकैल /-क--क-क--क-#--क-क--क ककर -क--#--क-- -क-+ 

समुदाय एव विशेष्य इति श्रीशङ्कू.कः, उदाहरति च कृत्यारावणे षष्ठऽङ्क गमं- 

सन्धौ, (नेपथ्ये) (मण्डोदरी)--हा अय्यउत्त परित्ताआहि परित्ताभाहि 

(हा आयंपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व) । प्रतीहारी (श्रुत्वा आट्मगतं)-- 
अहो भद्णी बिअ अक्वंददि । (अहो भर््रीवाक्रन्दति) (प्रकाशं) मदु 
भवदो अन्तेउरे महन्दो कलकलो सुणीअदि । (भर्तः भवतीऽन्तःपुरे महान् 

कलकलः श्रूयते) 

राजा--ज्ञायर्तां किमेतदिति । 

अत्र रावणस्याखद्धुा प्रतिहायस्तिास्रभये । 

अथावमशंसन्धावङ्खानां लक्षणमाह-- 

३९. अपवादः--दोषप्र्यापनं यत्त॒ सोऽपवाद इति । यथा (तत्रेव) 

-सागरिकोक्तेरनन्तरं † राजा--अयि मिथ्यावादिनी खल्वसि-- 

इचासोत्कम्पिनि कम्पितं स्तनपुगे मौने प्रियं भाषितं 

वक्त्रेऽस्याः कुटिलीकृतभ्ुणि रुषा यातं मया पादयोः । 

दूत्यं नः सहजाभिजात्यजनिता सवव देव्याः परं 

्रमावद्धविवधिताधिकरसा प्रीतिस्तु या सा त्वयि ।इति 

अत्र देवीगुणानां सातिरयकोपनत्वेनापवदनं कृतम् । 

४०. संफेटः --रोषग्रथितवाष्यन्त सफेद इति । केचित्त स्फोट अनादर 
इति धातुं मनस्कृत्य संस्फोट इति पठन्ति । थथा (तत्रैव) == वासवदत्ता 

1. ए95., 8. 1080 € नृपाग्निभयसंयुक्तः संभ्रमो विद्रवः स्मतः 

206 एतान्यङ्गानि गमं तु वश्येऽवमक्षेने पूनः 

2. ए98., 78. यत् स्थात्सोऽयवादः प्रकीर्तितः । 

{सागरिका--अय्यउत्त कि अलीअदक्खिणदाए जीविदादो वि वललहु- 

दाराए देवीए अत्ताणं अवराहिणं करोसि (आरयंपुत्र, किमलीकदक्षिणतया 
जीविताद्रत्लभाया देव्या आत्मानमपराधिनं करोषि) । 
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रोषग्रथितवाक््य तु संफेटः परिकीतितः ५८६ 

गुरुष्यतिक्मो यस्तु स द्रवः परिकौतितः। 

विरोधिप्रक्ञमो यश्च सा शक्ति: परिकीतिता ।1६०॥ 

ॐ -क कक कक -क कक कक क~ क क --क#-क-# क कक ककर क कक #- कक 9 की क कक 9 कीक 4 कक -क 

(सरोषं सहसोपसृत्य) अय्यउत्त, जुत्तं" "“ ` * "रिसं (आयं पुत्रः युक्तं सद्शम्) 
७०००००१ इत्यादि । 

४१. द्रव--गुरव्यतिक्रमो यस्तु स द्रव इति । यथा (तत्र॑व)--भतं- 

सनिधानेऽपि विदूषकस्य सागरिकायादइच वासवदत्तया बन्धनम् । यथा 

वा--तापसवत्सराजे षष्ठेऽङ्क वासवदत्ताया यौगन्धरायणवचनातिक्रमेण 
मरणाध्यवसायः । द्रवणं चलनं मार्गादिति द्रवः। 

४२. इक्तिः--विरोधिप्रश्षमः रक््तिरति । विरोधिनः कुपितस्य प्रामः 

प्रसादनं शवितः बुद्धिविभवादिशवितकार्यंत्वात् । यथा (तत्रव) 

सन्याजेः शपथः प्रियेण वचसा चित्तानुवृत्या भृशं 

वैलक्ष्येण परेण पादपतनैवक्यिः सखीनां महुः! 

प्रत्यापत्तिमूपागता मम तथा देवी सुदत्या तथा 

प्रकनाल्यैव तथैव बाष्पसलिलैः कोपोऽपनीतः स्वयम् ।।इत्यादि 

४३. व्यवसायः-- व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिनज्ञाहेतस' भव इति । प्रतिज्ञात- 

स्या्जीकृतस्याथंस्य हेतवो ये तेषां संभवः प्राप्तिव्यवसायः । यथा (तत्रंव) 

एेन्द्रजालिकप्रवेशादितो यावत् “एक्को उण सेड अवस्सं पेकिखितव्तवो""* इति 

तावत् यौगन्धरायणेन यत्कतु मङ्खीकृतं तस्यैव हेतुः (तस्य) प्राप्तिः । 

४४. प्रसद्ध --प्रसङ्क श्चापि (चेव १) विज्ञेयो गुरुणां परिकीतेनमिति । 
यथा (तत्रं व) वासवदत्ता उज्जयणीदो आअदोत्ति अत्थिमे तस्मि इन्दआलिए 
पक्छवादो (उज्जयिन्या आगत इति अस्ति मे तस्मिन्निन्द्रनालिके पक्ष 
पातः) --इत्यादि । अत्र हि बन्धुकुलादागमोऽस्य बहुमानकारणम् । 

1. 88. स.उदाहूतः । 
2. 9. १8. विज्ञ योऽभिद्रवस्त् सः । 

3. 85. विरोधोपगमो यस्तु ऽ. विरोध प्रशमो । 

*एकं पलः खेलनमवदयं प्रक्षितव्यम् 
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व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्लाहेत्स भवः; । 

प्रसङ्खर्चेव विज्ञेयो गुरुणः परिकीतेनम् ।।६१। 

वाक्यमाधषंस युक्तः चुतिस्तज्जेरुदाहूया । 

मनरचेष्टाविनिष्पन्नः श्रमः खेद उदाहतः ॥६२॥ 

1) 2 क 0 0 च 0 9 क 2 य य य क क का ता 1 नी 

४५. द्य॒तिः--वाक्यमाधषेस युक्त द तिरिति। आधर्षो न्यक्कारः तेन 
संयुक्तम् । यथा विदूषकः--हा दासीए उत्त इन्दआलिअ (आः दास्याः पुत्र 

इन्द्रजालिक ) --इत्यादि । 

४६. वेदः - मदोकश्चेष्टाधिनिष्पन्नः श्रमः खेद इति मानसः कायीयश्चे- 

त्युभयोऽपि यावत् । आद्यो यथा--िहलेशवरस्य कुशलप्ररने यथा वसुभूति- 

निश्चस्य (देव न जाते क्रि कथयामि इत्यत आरम्य रत्नावल्या: समुद्र 

पतनाकणेनोदितवासवदत्ताविलापपर्यन्तम् । शारीरस्तु सेदः (विक्रमोवंश्याम्) 
पुरूरव्रसा “अहो श्रान्तोऽस्मि यावत्तस्या गिरिनघयास्तीर” इत्यादि । 

यद्यपि श्रमोद्रेगवितकंलज्जाप्रभृतयो व्यभिचारिवरगँ पूवंमूक्तास्तथाप्येते 
सत्यवसरेऽवर्यप्रोज्याः प्रागुक्तप्र योजनाथंसिद्धये, ते पृथक्प्रयो जनत्वात् सन्ध्य- 

द्ख त्वेनोक्ता मन्तव्याः | 

४७. प्रतिषेधः--ईप्सितार्थप्रतीघातः प्रतिषेध इति । यथा रत्नावली- 

वत्तान्तवर्णने ईप्सिताथ प्रतीघाते बाभ्रव्येण प्रस्तुते तस्य प्रतिधातोऽन्तःपुरदा- 

हेन । 

४८. निरोधनम्--कार्यात्ययोषगमनं (निरोधनमिति । यथा राजा-- 
“कथमन्तःपुरेऽग्निः । हा हा धिक्कष्टं दग्धा देवी वासवदत्ता इत्यादि यावत् 

सागरिकोत्सादनप्यंन्तम् 1 अत्र हि कायं वासवदत्ता सागरिकाप्रेमविस्म्भ- 

स्यात्ययो विनारामुपगतः प्रप्त: । 

1, 1६99. दोषसंमवः । 

2. पऽ. गुरूणां । | 

3. 1६83., 78. वाक्यमाघषंणकृतं दयुतिस्तज्ञ रदाहतम् । 

भ 
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ईष्सिता्थ्तीघातः प्रतिषेधः प्रकीर्तितः" । 

श्कायत्यियोपगमनं विरोधनमिति स्मतम् ॥६२॥। 

बौजकार्योपिगमनमादानमिति स न्ितम । 

*अपभानकतं वाक्य काय्थिं च्छादनं मवेत् ।,६४॥ 

` =-= कन--क--क- क -क--क--ब- क" क--क--3--क--क 6 --क--- क 9 कक कक = -क-क क 9 --क-क-क-क-क-क-क-र र 

४९. आदानम्- बीजकार्योपगमनमादानमिति बीजफलस्य समीपता- 

-भवनमित्यथंः । यथा सागरिका राजानं दष्ट्वा (स्वगतं) "अय्यउत्त इत्यादि, 

अत्र हि बन्धुकूलादागमो यावद्राज्ञ उक्तिः-- 

व्यक्तं लग्नोऽपि भवतीं न धक्ष्यति दुताशनः। 

यतः सन्तापमेवाथं स्पशंस्ते हरति प्रिये ॥ 

इत्यन्तम् । 

५०. छादनम्--अपमानकृतं वाक्यं छादनमिति । वाक्यमिति तदाथ 

"लक्ष्यते । करोति बहूमाने वतेने, तेन दृष्टोऽप्यर्थोऽपमानेन बहुमतीकृतः । 
तदपमानकलद्कुापवारणाच्छादनमिति । यथा सागरिका--दिद्भिभा पज्जंलिदो 

भअवं हदासणो, अज्ज करद्स्सदि मे सअलदुक्खावसाणम् । (दिष्टया प्रज्वलितो 

भगवान् हुताशनः, अच करिष्यति मे सकलदुःखावसानम् ।) इति । 

५१. भ्ररोचना--प्ररोचना च विज्ञेया सहाराथप्रदशशिनी इति । संह्िय- 
माणस्य निर्वाह्यमाणस्यार्थस्य दिका प्रकर्षेण रोचत इति प्ररोचना । यथा-- 

क्वासौ ज्वलन् हुतवहस्तदवस्थमेत- 
दन्तःपुरं कथमवन्तिनुपात्मजेयम् । 

वाश्नव्य एष वसुभूतिरयं वयस्यः 

स्वप्नो मतिश्नममिति% 

1. {38., 78. निषेधः स तु कीतित्ः। 
2. {£ 88. 7२3. विरोधनं तु संरम्भादृत्त रोत्तर भाषणम् । 

3. 1 88. }२8. अवमानात् । 
स्वप्नो मतिश्नम ददं नु किमिदधजालम्--इति चतुथः पादः । स्वप्ने 

अतिभंमति कि स्विदमिन््रजालम्--इति पाठान्तरम् । 
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प्ररोचना च विज्ञेया संहाराथेप्रदशिनीः। 

° (प्रत्यक्षवचनं यत्तु॑स व्याहार इति स्मृतः ।९५॥ 

सविच्छदं वचो यत्र सा युद्तिरिति सजित 

ञेया विचलना ` तञ्ज्ेरवमानाथेस युता) ।॥ ९६॥ 

(एतान्यवमृशेऽङ्कानि सहारे तु निबोधत) 1 

1 

युकित्तरित्यन्ये इदमद्ध व्थवहुरन्ति । अत्रोह् शक्रमत्यागे यत्केषांचिदङ्खार्नां 
लक्षणं तत्करमानियमसुचना्थेः । अनेन पाठविपयसिन यत्कं रिचदुह् कस्यान्य- 
थापठनं तद्ग्रन्थकाराशयापरिज्ञानकृतम् । केचिद त्रान तममद्धं नाधीयते, द्वाद- 
दाङ्खमेवेतत्सन्धिमाहूः । अन्ये तु त्रयोदशा ङ्कत्वेऽप्यस्य निवेहणसन्धावपि प्रसक्ते 
रितिवृत्तान्तम् तत्वेन  गणनमन्याय्य मिति त्रयोदशाङ्गत्वात् चतुःषष्टि: 
संख्यां समथंयन्ते । 

अथ निवेहणसन्धाबुह् रक्रमेणाङ्खानि लक्षयितुं प्रक्रमते 

५२. सन्धिः--मुखबीजोपगमनं सन्धिरिति । यथा वसुभूतिः बाभ्व्य,. 
सदशीयं राजपुष्याः--इत्यादि मुखे यदुक्तं तदिह निकटीभूतं सन्धानं सन्धिः # 

५३. निरोधः--का्स्यान्बेषणं युक्त्या निरोध इति यथा वसुभूतिः 

कुत॒ इयं कृन्यकेत्यादि । 

४४. ग्रथनम्--उपक्षेपस्तु कार्याणां ग्रथननिति यथा (यौगन्धरायणः-- 
देव क्षम्यतां यन्मयाऽनिवेद्य कृतम् --इत्यादि ॥ अत्र रत्नावलीलाभरूपकायं ~; 
स्योपेक्षपाद् ग्रथनम् । ) 

५५. निणेयः--अनुभूताथंकथनं निणेय इति । प्रमाणसिद्धस्य वस्तुनः 
कथनमित्यथैः । यथा रत्नावल्यां चतुथेऽद्कुं वमुभरुतिः--अपि रत्नावली, ननु 

 त्वमीदशीमवस्थां प्राप्तासि । 

1, 95.., १5. सम्भाराथं प्रकाडिनी 1 

2. {£ 88., 7७. ५१० ००६ 168 1. 
3. [६ 93., 743. एतान्यवमृशाङ्खानि । 



एकोनविशोऽध्यायः ५७. 

"मुखबीजोपगमनं सन्धिरित्यनिधीयते ।।६५७॥। 

कायस्यान्वेषणं युक्त्या निरोधः इति कीतितः । 

उपक्षेपस्तु कार्याणां ग्रथनं परिकीतितम् ।६८॥ 

श्रनुभुताथेकथनं निणेयः समुदाहूतः। 

६५ तीण भ्म को पेयो क-म क 

सागरिका--(सप्रत्यभिन्ञं) तुमं पि कि अमच्चवयुभुदी 

वसू--स एवाहं मन्दभाग्यः इति-- 

प्रमभृतियावद विदूषकवाक्यं “सविहूवो होदु" इति । 

५६. परिभाषणम्--परिवादकृत्तं यत् तत् परिभाषणमिति ! 

यथा सागरिका-- किदपराहा ख् अहं देवीए ताण सक्खुणोमि मुहं 
द॑सेदुं (कृतापराधा खल्वहं देव्या, तत् न कक्नोमि मुखं दंयितुम्) । वास- 
वदत्ता अपवायं )-- अय्यउत्त लज्जामि खु अहं इमिणा णिसंसत्तणेण ता 
अवणेहि से बन्धणं । (आयंपुत्र, लज्जे खल्वहमनेन नृश्चंसत्वेन, तदपनयास्या 
बन्धनम् । ) 

एतदुभयो रप्यन्योन्यापराधोद्धदुनं वचनम् यौगन्धरायणोऽपि प्रविद्यैव~ 
रयेवमेवापराधमुद्धद्रयति तथा-- 

1 देव्या मद्रचनाद्यदाम्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 

सा चाप्यन्यकलन्नसंघटनया दुःखं मया प्रापिता# ।, इत्यादि । 

५७. दचुतिः- लब्धस्याथंस्याशमनं द तिरिति । सामथ्यत्प्रिशमनीयस्य 
क्रोधादेरथंस्य प्राप्तस्यापि यत्प्रहमनं सा चुतिः । (यथा तत्रव) देव श्रूयता- 

+ मिदम् । सिहलेर्वरदुहिता सिद्धं सादिष्टा” इत्यादि यावह् व्या उक्तिः, अय्य: 

॥, 
1. 88. सुख । 

2, ६ ऽ8.. विरो । 

3. 188... अनुभूतस्य । 
"तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति, जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः । 

स्वयं दशंयित्ं तथापि बदनं शक्रोमि नो लज्जमा॥ 



५८ नाट्यशास्त्रम् 

परिवादकृतं यत्स्यात्तदाहुः परिभाषणम् ।६६॥ 

लब्धस्या्थस्य शमनं (दयुतिमाचक्षते पुनः । 

"समागमस्तथार्थानामानन्दः परिकीतितः ॥१००॥ 

॥ निय पीपी 0 0 क ५ 0 0 9 क = 

अमच्च पढ एष्व किण भणासि पडिवादेहि रजणावलित्ि । (आये अमात्य, 
स्फुटमेव कि न भणसि प्रतिपादय तस्य रत्नावलीमिति ।) 

५८. आनन्दः समागमस्तथाथनिामानन्द इति । अथितस्य तथेति 

प्रकारशतं प्रथितस्य सम्यगपुनवियोगवद्यदागमनं तदानन्तहेतुत्वादानन्दः । यथा 

(तत्रव) राजा--को देव्याः प्रसादं न बहुमन्यते--इत्थादि । 

५९. समयः--दुःखस्यापगमो यस्तु समय इति । अपगमनमपगमः । 
यथा--अय्यउत्त दरे खु एदाए णादिउलं ता तह अणुचिटठ जहां बन्धुजणं ण 
सुमरेति (वासवदत्ता--आयंपुत्र, दूरे खलु अस्या ज्ञातिकुलं, तत्तथानुत्तिष्ठ यथ। 
वन्धुजनं न स्मरति) 

६९०. प्रसादः--श्युभूषाद्युपसंपन्नः प्रसाद इति । यथा वासवदत्ता--““एत्तिभं 
दाव मम॒ बहिणिभा अणुरूपं होदु" इति स्वैराभरणैरलङ्करोतीति । (एतावता 

तावन्मे भगिन्यनुरूपं भवतु) । 

केचिद् चुतेरनन्तरमिदमद्ध पठन्ति । 

६१. उपगूहनम्--अद्भृतस्य तु संप्राप्तिरुपगरहनमिति । यथा विदूषकः-- 

ही-ही भो कहं कहं सपुण्णमणोरहा संउत्तह्य (इत्युत्थाय नृत्यति) (हीही 

भोः कथं कथं संपूणंमनोरथाः संवृत्ताः स्मः} 

६२. भाषणम्-सामदानादिसंपन्न भाषणमिति । यद्यपि तदार्थंऽपि 
संग्रहाख्यमिदमद्धमूक्तं तथाप्यत्र स्थानेऽवद्यं प्रयोक्तव्यता स्यापयितुं पुनरू- 
पादनं चाब्दान्तरेण च । यथा वसुभूतिः--देवि स्थाने देवीशब्दमुद्रहसि- 

1. 1८७५. द्तिरित्यभिधीयते । 

2, दऽ, धुतिमाचक्षते पुनः; 33. समागमस्तु योऽ्थानाभानन्दः स तु 
कोतितः। 
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दुःखस्यापगमोः यस्तु सभयः स॒ निगद्यते । 

शभषादयुपसंपन्नः प्रसादः प्रतिरुच्यते ।\१०१।। 

अद्भुतस्य तु संप्राप्तिरूपगहनमिष्यतेः | 

सामदानादिसंपन्नं* भाषणं समसुदाहूतम्° ॥ १०२॥ 

पर्वंवक्यं तु विज्ञेयं यथोक्ताथेभ्रदशं नम् । 

वरप्रदानसप्राप्तिः कन्यसहार इष्यते । १०३ 

भ - दो-दो शोः कोपः “दो-दो य-द) पो 

इति । सामदानं तु यथा भगवती जीमूतवाहनस्य वरं ददाति--“"त्वां विद्या- 
'्धरचक्रवतिनमहुं प्रीत्या करोमि क्षणात् ”# इत्यादि । 

अन्ये मन्यन्ते--आदिश्षब्देन भेददण्डादेरुपायान्तरस्य संग्राह्यत्वं, तस्य 
वेग (चेह ?) स्थाने स्पष्टेन पथानौचित्यात्, गभंसन्धियुक्तसामाचपायानु- 

वदनमात्रमत्र यत्क्रियते इत्थमिदं प्राप्तमित्येवंप्रायं तदिदं भाषणाख्यमङ्खमिति । 

६३. पुवैवाक्यं-- पूर्ववाक्यं यथोक्ताथेग्रकारशनमिति । यथा बान्नव्यः-- 

"इदानीं सफलपरिश्रमोऽस्मि संपन्न---इति । 

६४. काव्यसंहारः--वरग्रदानसंप्राप्तिः काव्यसंहार इति । यथा यौगन्ध- 

-रायणः--देव तदुच्यता कि ते भूयः प्रियमूपहु रामि्यादि यावत्, “यातो विक्रम- 

1. }पऽ. दुःखस्यापगमश्चैव । 
2* (98. स शमः| 

2. पऽ. च । 

3. 7पऽ. ४98. भवेत् तदुपगरहनम् । 
4. 1६88.. संयुक्त । 
5. 188. तृष्यते बुधैः । 
5. 18. यथा्थेक्ताथंदशंनम् 88. यथोक्ताथंप्रदशंकम् । 

#हंसांसाहतहैमपङ्कनरजः संपकपद्धोक्षित- 
रुत्पन्नैर्मम मानसादुपनतंस्तोयं मेहापावनेः । 
खेच्छानिमितरन्तकूम्भनिहितैरेषाभिषिच्य स्वयं 
त्वां " ॥ (नागानन्दे-म-५) 



.. 
नाट्यरास्तरम् ̀  

नुपवेशप्रशान्ति्चः प्रशस्तिरभिधीयते । 

्यथासन्धि तु कतव्यान्येतान्यङ्खानि नारके ॥ १०४ 

कविभिः कान्यकुश्चलैः ^रसभावमपेष्य तु । 

॥ 

बाहु रात्मसमतां"'{ इत्यादि । 

६५. प्रशस्तिः--नपदेशप्र शान्तिश्च प्ररास्तिज्ञिति । (यथा रत्नावर्त्या)-- 

उर्वीमुहामसस्थां जनयतु विभजन् वासवो वृष्टिमिष्टां 

इष्टैस्तरंविष्टपानां विदधतु विधिवत्प्रीणनं विप्रमुख्याः । 

, आकल्पान्तं क्रियायाः क्रमसमुपचितं संगमं सज्जनानां 
निधिर्लेषावकाशं पिद्ुनजनवचो वजेनाद्जूलेपः | 

यथासन्धि त्विति यो" यस्मिन् सन्धौ योग्य इत्यर्थः । योग्यतां च 

कविरेव जानाति, न च मुक्तककविः, किन्तु प्रबन्धयोजनासमथेः । तदाह 

कविभिरित्यादि । 

तनु कवेः कीदशं तत्प्रबन्धनिर्माणकौशलमित्याह् रसभावमपेक्षयेति, 

तदपेक्षा च कौरालमित्यथैः । रस एव हि प्रीत्या व्युतन्तिप्रदं नादट्यात्मक शास्त्र 
मित्युक्तम् 1 ततश्च यद्यथा यद्यस्थानुपयोगि तदरोचक्तिनो रुचितदधिशकंरापयः- 

प्रभृत्तिरसान्तरमध्ययोलितं--तदुद्रारेणान्तःप्रविष्टं सत् पुष्टि व्याधिनिवृत्तिच 

विधत्ते, तथैव पुमर्थोपायो हूदयमनुप्रवेष्टुमसमथं सुन्दरतदुचितरससङः क्रमणया 

प्राप्तान्तःप्रवेरो बिनेयजनस्य संपाद्ये वस्तुनि कल्पपादपकल्पनायं कल्पते । 

रससंक्रान्तिरच विभावादिरूपतयंव नान्यथेत्युक्तं षष्ठे । एतानीति । तान्य- 

1. 58. नृपदेव } 

2. पऽ. प्रशस्तिः । 

3. 138. इत्येतानि यथासन्धि कार्याण्यङ्खानि रूपके । 
4. 1९ 88., 1२8. रसभावानवेक्षय । 

† तायो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमूर्वीतले 
सारं सागरिका ससागरमहीप्रप्त्येकहेतुः प्रिया । 

देवी 01 गिनिलभाज्जिताः कोदला 
कि नास्तिःत्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्मिन् करोमि स्पृहाम् ।४ 
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ति ॥.1 1 ॥ 4१ † "क {> र 
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॥ 1 ४ ॥ \ 1 ॥ 5 ि , 

'संमिभाणि कदाचित्तु दित्रियोगेन वा पुनः ।१०५ 

"कोरकः 

द्खानि लिखितानि विबक्षितरसभावादिसंपूणंभावभाल्नि भवन्ति यानि 

त्वेकरसावहितमनसो यत्रान्तरनिरपेक्षतयैवाहमहमिकया समूचितभावेन 
बन्धशय्यामनुवर्त॑न्ते । इति वुत्ताविच्छोऽपि हि रसस्यैव पोषकः, अन्यथा 
विच्छेदे स्थाय्यादेस्त्रृटितत्वात् क्व रसवार्ता । तेन रसस्यवायं विभावादि. 
परिकरो यदद्खचक्रमिति । तथा दहि #्लाक्लागृहानले त्युपक्षेपो वीर- 

रौद्रयोविभावांशपुरकः, #“प्रवद्धं मदर" मिति क्रोधस्य वीरे व्यभिचारिणो 
रौद्रे स्थायिनः स्वरूपं ५ त्युञ्जीवकः परिकरः, #““चञ्म्वद्मुजः” इति च परिन्या- 
सोऽनुभार्वांशं पुष्णाति, #“अणुगह्लल्तु एदं ववसिदं देवदाभओो (द्रौपदी-- 

अनुगृहलन्त्वेतद्रयवसितं देवताः) (वेण्या-अद्कु ?) इत्यदि विलोभनम् । अतो 
निवत्तयौत्सुक्यहषमतिस्मृतिप्रमृति व्यभिचारि, स॒ चायं सन्धानधुयैः, एव- 
 मन्यदपि योज्यम् । 

ननु सन्धिपरतन्त्ररङ्खै्मवितव्यम्, तद्रसपारन्त्यमेषां कुतस्त्यम्, उच्यते--- 
सन्धयो ्यवस्थापरतन्त्राः प्रारम्भाभिधानदशाविदेषोपयोगिकथाखण्डलक 

मृखसन्धिरित्युक्तम्, एवमन्यत्र । अवस्था भअप्यन्यकृति विशेष मनृन्धन्ते । नन्वतः 

किम्, इदमतो भवतीत्याह--रसभावपेक्षया तु कायं स्थितं तस्पापेक्षया 

. अवस्थानं ज्ञात्वेति, कार्यमपि रसप्रवाहुजननपयंन्तत्वेन कृता्थेता संपद्यते 

इति यावत् । 

संमिश्राणीति सन्ध्पन्तरोक्तं सन्ध्यन्तरेऽपीत्यथंः । यथा युक्तिमुखेऽप्युक्ता 

गमेऽप्युपनिबद्धा वितकेव्यभिचार्यंशपोषकमभावेन वेणीसंहारे, यथोदाहृतं 
पराक् "तेजस्त्री रिपुहतबन्धुदुःखभार” मित्यादि । दत्रीति द्ित्वत्रित्व 

योगेनेत्य्थः । तेतैकमपि सन्ध्यद्धं तत्रैव सन्धौ दिस्त्या करत॑व्यम् । यथा- 
रत्नावल्यां प्रतिमूखे विलासः सागरिकायां राज्ञि वाऽसकरदुपनिबद्धः प्रधानं 

ऋद्धार समूदीपयति । वेणीसंहारे संफेडविद्रवौ पुनः प्रदर्शितौ वीररौद्रोहीपगौ 

भवतः । अतिरयेन तु पौनःपुन्ये वैरस्यं स्यादिति द्वित्रिग्रहणम् । तथा द्रयोयागो 

द्वाभ्यामङ्खाम्यां संपाद्यं तदेकेनैव चेद्घटते तत्किमपरेण । एवं त्रियोगः। 

1. एए38., 7१8. सर्वाद्कानि 1 
% वेणीसंहारे । 
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ज्ञात्वा कायंमवस्थां च कार्याण्यङ्कानि सन्धिषु । 

"एतेषामेव चाद्धानां सबद्धान्यथंयु क्तितः ॥१०६॥ 

सन्ध्यन्तराणिः सन्धीनां विह्ेषास्त्वेकविशतिः । 

साम भेदस्तथा दण्डः भदनं वध एवच ।१०७।) 

परत्युत्पन्नमतित्वं च गोन्नस्खलितमेव च 

साहसं च भयं चेव द्ीर्माया क्रोध एव च ॥१०८॥ 

॥क--क--क-क-क--क-9-क- करक क करक -क-क- करकौ -क-क-क कक -क-9- कक कै-क क -9-कक-कः 

द्वियोगो यथा प्रतिमानिरुद्धे भीमसूनोवेसुनागस्य कृते--उपेक्षानन्तरमेवं न परि- 
करः, आद्येनव कृते परिन्यासदर्शंनम् । एवं त्रियोगः, यथा भेज्जलविरचिते 
राधाविप्रलम्भे रासकाङ्कुं उपक्षेपेणैव हि 'लिअलीस्सा# इत्यादि परिकर- 

परिन्यासका्यगुरमूते पालिते एकोद् शेन (?) विलोभननिरूपण । एवं चतुरङ्को 
यात् सन्धिभवतीति । 

अथ सन्ध्यन्तराणि दशे यितुमाह् एतेषामेव चाद्गानामित्यादि । तत्र केचि- 
दाहुः--अन्तरं च्रं सन्धिरिति । तदद्धमातरं--तात्स्थ्यान्च तत्स्थान्यं तेन 
सन्ध्यङ्कच्छिद्रवतित्वात् सन्ध्यन्तराणि, अते एव चाङ्कानां संबद्धानि ।. ननु कि 

शेषमात्रेण, नेत्याह, क्रि त्वर्थस्य प्रयोजनस्य योगेन, अत एव सन्ध्यङ्गनां 
विशेषकः, तदथंविशेषसंबद्धं हि तदङ्क भवति (इति) । 

अन्ये मत्यन्ते-य एवोपक्षेपाद्या सामान्या उक्ताः तेषामेवैतद्िरेषा 

अवान्तरभेदाः । उपक्षेपो हि सामादिविशेषभिन्नः, तथा हि लाक्षागृहानल" 
(वेणी-१) इति क्रोधात्मोपक्षेपः, रामाभ्युदये भयात्मोपक्षेप प्रतिमानिरुदधे 
स्वप्नरूपः, उदात्तराघवे हेत्ववधारणात्मा । एवमन्यदनुसरणीयम् इति । एते च 

विभावानुभावच्यभिचारिरूपा एव । न तु तदतिरिक्तं जगति किचिदस्ति प्रयोगे । 
प्रयोगोज्ज्वलत्वौपयोगाय तुपलक्षणतवेनकविरशतिरित्युक्तं कवे्मगिं प्रदर्शयितुम् । 

1. 1८85. }78. योज्यानि । 
2. 1६ 88. 0008 7101 680 एतेषामेव" ""स्मृतम् । 
3. }प8. वक्ष्यामि त्वथपिक्षेपकाणि च । 

# राघाप्रलम्बे" ` "“विहुवस्सिा" 

# 
य 
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ओजः संवरणं चआरान्तिस्तथा हेत्वपधारणम्ः । 

दूतो लेखस्तथा स्वप्नरिचत्रं मद इति स्मृतम् ।। १०६॥ 

विष्कम्भरच् लिकाश्चव तथा चेव प्रवेशकः । 

अङावता रोऽङःमुखमर्थोपक्षेपपञ्चकम् ।१०१।॥ 

मध्यमपुरुषनियोज्यो नाटकमुखसन्धिमात्र संचारः । 

विष्कम्भकस्तुः कायः पुरोहितामात्यकञ्चुकिभिः ।(१११। 

शुद्धः संकीर्णो वा द्विविधो विष्कम्भकस्तु विज्ञेयः । 

मध्यमपन्नः शुद्धः संकीर्णो नीचमध्यन्करुतः ।११२। 

अन्तयेवनिकासंस्थः धसुतादिभिरनेकधा 

1 

तत्र सामादयो वीरे उज्ज्वलत्वहेतवः, वधो रौद्र, प्रत्युत्पस्नमतित्वं मति- 

लक्षणं व्यभिचारिरूपं, सवत्र गोत्रस्वलनमीर्ष्याविग्रलम्भे, साहसं (श्य गार- 

वीरादौ), चापलं हास्यादौ । एवमन्यत्र । ओज उति तेजः, सामान्याभिनये 
(अ-२२) लक्षधिष्यते--“अधिक्षेपावमानदेः” (इत्यत्र), संव रणमवहित्थं, चिरं 

विस्मयः ्ित्पविशोषर्च । एते सर्वेषु नाटकादिरूपकेषु सुलभाः स्वयं च सुज्ञाना 
इति तदुदाह॒रणपरिवतेनेन ग्रन्थो न विस्तारितः । 

1. २8. अवधारणम् । 

2. अत्र बडौदासंस्करणस्य संस्कर्त्रा पण्डितवयंण रामकृष्णकविना लिखितं 
यत्--अर्थोपक्षेपपञ्चकोह् शलक्षणविधायिन एते सप्त इलोकाः प्रक्षिप्ता एव, 

यतः पूर्वाध्यायेऽङ्कलक्षणावसरे यत्रास्य समाप्तिरित्यत्र (१६-२६) तल्लक्ष- 

णानि सूचितानि मुनिना व्याख्यात्रा च कोहलमतानुसारेन वा संग्रहुकारमतेन 

वा इलोकाश्चते कंदचद्धिनिवेशिताः । एतेषां सप्तमः कोहलस्यैव, द्वितीयस्ते 
कोहलश्लोकाच्चतु्थंपादे भिद्यते, तुतीयपञ्चमौ भरतस्यैवाष्टादशाद्गृहीतौ । 

3. 88. वस्तु । 
4. 1६88. ,ोपऽ. संस्कतपुरो हिता" ˆ“ 
5. {ह 88. मध्यमः 1 

6. 1२5. शृन्यादिभिरनेकधा । 88. उत्तमाधममध्यमः । 
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अर्थोपक्षेपणं यत्तु क्रियते सा हि चूलिका ११३ 

अङ्कान्तरानुसारी सक्षेपाथेमधिकृत्य विन्दूनाम् । 

प्रकरणनाटकविषये प्रवेशको नाम विज्ञेयः ॥११४॥ 

अङ्ान्त एव चाङ्ो निपतति यस्मिन्? प्रयोगमासाद्य । 

बीजाथयुदितयुक्तो जेयो दह्यङ्खावतारोऽसौ ।। ११५।। 

विरिलष्टमुखमङस्य स्त्र वा पुरुषेणवा। 

ऽयदुपक्िप्यते पूवं तदङ्धमूख°मुच्यते ] ।११६। 

केकर 9 9-क-क एकक क-कै क क - 9-999-95 क 9 -¶ कक -क-क-0--9--0-क--क-#-- 0 --9- क-कै 

एवमितिवृत्तनिरूपणनान्तरीयकत्वेन सन्धयः सन्ध्यङ्खानि सभ्ध्यन्त- 
राणि चात्ममूतरसोपयोगीन्यपि प्राधान्येनेतिवृत्तात्मकं शरीरांशमभिनिविदय- 
मानानि, तत एव वृत्ति चतुष्कसाधारणे निर्दा्ितानि । अधुना तु यस्याः प्रसादेन 
शास्त्रेतिहाादिम्योऽभ्युद्धरकन्ध री मूतं सवंजनाहरणीयतास्पदत्वं तु नाट्यं, यामू- 
दिश्य ` थमेऽध्याये “कंशिकीमपि योजय यच्च तस्याः क्षमं द्रव्यं" इत्यादि 
बहुतरमुक्तं, नदाविभावकानि, अत्त एवात्मभूतरसभावभावाभिनिवेशषशालीन्येव 
लास्याङ्खान्यपि कविप्रयोक्तृभिरभिनेतव्य काव्यविषये स्वेथैव योज्यानींति द्शंयितं 
सवेथैव योज्यानीति दशांयिततुमाह अन्यान्यपि लास्यविधावङ्खानौत्यादि । नाटक- 
मित्यभिनेयमात्रम् । इतःपर मध्यायान्तसुक्तेभ्योऽङ्केभ्यो लास्यविधौ यान्यङ्घानि 
वक्ष्यन्ते तानि नाटकोपयोगीन्यपि भवन्ति । 

नन्वेवमङ्खानामभेदादङ्गिनौऽपि लास्यस्य नाटके को भेद इत्याशङ्का 
शमयति (अस्मादिति } । अस्मान्नाटकादनुकाराभिनेयलक्षणात् विनिस्सृतानि 

1. 185. अद्कान्तराधिकारी | 
2. 185. 5. अङ्काम्तरेऽथवाङ् । 
3. {85. यस्मात् । 
4. 88. विज्ञेयो अङ्कावतारः“ 

5. 85. पऽ. यत्र संक्षिप्यते । 

6. 188: पऽ. इष्यते ।: 
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%ग्रन्यान्यपि लास्यविधावङ्खानि तु नाटकोपयोगीनि। 

अस्मा्विनिःदृतानि तु भाण इवेकप्रयोज्यानि ११७१ 

| भाणाकृतिवल्लास्यं विज्ञेयं त्वेकपाच्रहायं वा। 

प्रकरणवदुह्य कार्यासिस्तवयुक्तं  विदधिधभावम् ।। | ११८॥। 

गेयपदं स्थितपादट्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 

प्रच्छेदक तन्रिमूढं च सेन्धवाख्यं द्िमुढकम् ॥११६॥ 

बहिभूतानि, एकपाच्रहुर्याणि । भाण इति इवशब्देन नाटकमाह्, भाणे 

नाट्यरूपता समस्ति, नतु लास्ये कथंचिदपि तस्य नाट्यरूपवैलक्षण्यात् । 
च्चोपपादितं वितत्य तुरयंऽध्याये 1 

ननु कानि लास्याङ्खानि नाट्ये वक्ष्यन्त इत्याह गेयपदमित्यादि दशविधं 
ह्य तदङ्क निदंशलक्षणमित्यन्तम् । एतस्य अद्खनिदंशस्याङ्खोद् शस्य दशविधं, 
यदिशेषलक्षणं तालाध्याये (अ-३१) लास्यनिरूपणावसरे वक्ष्यते, तथा 

चोपसंहरिष्यति “एतेषां लस्थविधौ विज्ञेयं लक्षण मिति (अ-१६) ॥ 

तत्रैव हि संपणेमद्धानां रूपं, इह तहि . कथमूपयोग इति नादट्ूयोपयोभितां 
गमयतु आसनेषृषविष्टैर्यं इत्यादिग्रन्थः । तेनेदं तात्पयम्--यानि लास्या- 

द्खानि वश्यन्ते तेभ्यः करिचद्वैचित्रयांशो लोकापरि्ष्टोऽपि रञ्जनावेचित्याय 
कविप्रयोक्तुभिर्नादट्ये निबन्धनीयः 

अन्ये तु व्याचक्षते--तथाविधलास्याङ्खयोजनेवात्र क्रियते, तथा हि गेय- 

पदे निदर्शनं दशयति "ततः प्रचिक्ञति वीणां वादयन्ती मलयवती चेटी च। 

मलयवती “उत्फुल्लकमलकेसर' इत्यादि गायति (नागा-१) इत्ति । तच्चे- 

दमस्त् । अत्र ह्यन्यभ्यापारवद् देवतापरितोषः, किचिद्गेयं जप्यसहस्रतुल्यं 

तन्मिश्वं जप्यं कोटिफलसाघनमित्यादिपुराणवाक्यबलात्, कतं व्यत्वेनाभि- 

संहितो मलयवत्याः । "सा च प्रयोज्येति' न लास्यार्थोऽत्र किच्न्चित्, न 

लास्याङ्खतापि । यत्रापि, ततः प्रविशतो गायन्त्यौ चेट्यौ, ““कुसुमाउहपिअदू 

अउपे” (रत्ना-२) इत्यादि तत्रापि परिभ्र मणादिवदेव लौकि कवुत्तं वसन्तोत्स- 

पोना भोका 
न 

1, ५8, 8 120 101 7684 € {077 अन्यान्यपि" * "प्रयोगज्ञैः । 
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उत्तमोत्तमकं चंवमुक्तप्रत्युक्तमेव च । 

लास्ये दशविधं ह्यं तद्ड्धनिदंश्षलक्षणम् ।॥१२०॥ 

आसनेषृपविष्टेयत्तन्त्रीभाण्डोपब् हितम् । 

वध्रमोदाभ्युदयावसरकृतं । प्रयोजने चे्यावत् क्रियते तत्र यद्यप्यनुकायंस्य | 
तथापि नाट्यङ्खत्वे पुथगनुपदश्यतापत्तिः, यथा (यदा) ह्यश्वमेधयागाच्नुकारः 
कतैव्यस्तदोपयुज्यते यज्ञाङ्घज्ञानमिति यज्ञाङ्कान्युपदेदयानि भवेयुः । न हि 
 तादण्वस्तुमाव्रमप्यस्ति यन्नाटये नोपयुज्यते च ॥ तस्माल्लास्ये यान्यङ्घानि 
तत॒ उपजीग्ये लौकिक एवांशो रञ्जनोपयोगी लास्याद्खत्वेन मूनैरिह् 
विवक्षितः 1 अन्यथा “जआसनेषपविष्टैयं"' दित्यादि किमिहोक्ट्या, “एतेषां 
लक्षणं व्याख्यास्ये इत्येतदिहैव तु नैवोक्तमित्येतद् विग्णङ्कलं स्यात्, “ततश्च 

परिधानक'” मित्यादि (३१-३८०) (यत्पुवं रङ्गविधौ (ज-३१) लस्याङ्ध- 
लक्षणमुक्तं तदप्य त्राभिनेय भागे प्रयोक्तव्यं स्यात् ।) 

ततो यावानंशो नादट्योपयोगी तं दशंयितुमाह-भासनेषपविष्टेयंदिति। 
यच्छब्दो निपातो यस्मिन्नित्यत्राथे, तेन यत्र काव्ये प्रयोगे वा शुष्कमित्यनु- 
करणीयतया शून्यं गायनेरिति न तु पात्रैः, आसनोपविष्ठेरिति स्वस्थैः, न तु 
नेपथ्ये गीयत इत्यादिवत्, कविप्र्ोगायातमवेशविशेषं जुम्भदिभर्गीयते यत् । ` 

तन्त्रीभाण्डान्वितमिति सर्वतोद्ययुतं, न तु भाव्यासीनपारट्यवत्त द्विहीनं तद्े- 
यस्य॒ पदं स्थानमिति कृत्वा गेयपदम्, तेन ध्रूवागानपञ्चकमन्तरालापस्वररहितं 
यत्र ्रयोगयोग्यं भवति स काव्यप्रयोगो गेयपदमित्युक्तं भवति, यत्र हि प्रयोगे 
तत्तत्राभिनि विष्टं समाजिकरञ्जकं भवतीति यावानंशोऽसौ लास्याङ्गादिहो 
पजीवितः । 

यत्तु गायनः पात्रैः शुष्कमित्यर्थात् चेकाधितं गेयं निर्गीतमपि वा, एतत 
च्यश्रं चतुरश्रं वेत्येवंभूतं गीयमानं गेयानि पदानि यत्र गेयपदमिति व्याचक्षते, 
तल्पूवंमेवापास्तम् । 

अथ स्थितप्रापि यत्लास्याङ्ग भविष्यति तदुपजीवितुमाह् प्राकृतं यद्वियुक्ता 
त्विति । लास्येऽपि तावद् देवतानरपतिरज्जनप्रधानं पाठयमस्ति तच्चित्त- 
ग्रहणं हि तत्र तेनव मध्ये वेचिघ्रयाय पाटूयेनापि क्रियते, तत्र स्थिते च परत्या- 
सीनेवेति पार्यगतं तदलौकिकं रञ्जनाङ्धं चित्रत्त्वं तस्मादद्कादुपजीव्यते । 
तथा हि--यद्धियुक्ता अतप्तापि सती प्राकृतभाषालक्षणयुक्तं तथात्तरसमिति 
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गायनंर्गीयते दुष्क तद्गेयपदमुच्यते ।१२१॥ 

{या नृत्यत्यासना नारी गेयं प्रियगुणान्वितम् । 

साङ्तोषाङ्घविधनेन तद् गेयवदमुच्यते ।।| १२२॥ 

भ्राकृतं 'यद्वियुक्ता तु पठेदात्तरसं स्थिता) 

मदननलतप्ताद्धी स्थितपाद्य तदुच्यते । १२३ ॥ 

[ बहुचारीसमायुक्तं पञ्चपाणिकलानुगम् । 

चञ्चत्पुटेन वा युक्तं स्थितपाठ्यं विधीयते ॥ ] १२४॥ 

आसीनमास्यते यत्र॒ सर्वातोद्यविर्वाजतम् । 

श्रप्रसारितगाच्रं च चिन्ताशोकसमन्वितम् ।।१२५। 

वृत्तानि विविधानि स्पुरगेयं गने च संचितम् । 

चेष्टाभिश्ष्चाश्रयः पृसां यन्न सा पुष्पगण्डिका ।१२६॥ 

कि ~ ति 2 छ क | ह 0. | 

रसोपयोगि स्थायिरसग्रहणपुवंकं पठेत् । एतल्लौकिक यल्लास्याङ्खादुपजीव्य- 
सानं स्थितपार्यम् । एतच्चवेशोपलक्षणं तेन कोधा विष्टोऽपि संस्कृतेन पठती- 

स्या्यपि मन्तव्यम् । 

अन्ये तु बहुचारीयुतेन चञ्चत्पुटेनोत्तरेण यत् स्थितपाय्यमित्ति लक्षणं 
कुवन्ति, उदाहरन्ति, रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्कु राजा--'“उहूामोत्कलिका” 
मित्यादीति, तत्पुवेमेव निरस्तम् । न च पाद्ये चावस्षरोऽत्र तालस्व्यश्चस्चतुरशरो 
चा यथा तु लास्याङ्कत्वे । तत्सर्वे तालाध्याय एव वक्ष्यामः । 

अथासीनपाट्यादुपजीवनीयमंशमाह्--श्रासीनमास्यते यत्रेति । अत्यन्त- 
शोकावेशेऽभिनयादिदून्यत्वेन यत्र आस्ते सोंऽश उपरञ्जकगुणश्चतुविधातोद्यव- 
जितोऽतिसुकरमारकाकलीप्रायप्रमदागीतमाच्रावरेषो प्ररिचत्तग्राही (स लौकिकः ) 

लौकिकादपि च तत्र हि साम्यमात्राथस्य तस्याश्रयमाणा च स्थितिः, तदासी- 

नन्नामाद्ध आस्षीनपार्यादुषजीवितेनासनांशेन योगतर्चव सर्वत्र करुणादौ 
रञ्जनोपयोभि । तदाह्--चिन्ताश्लोकसमन्वितमिति । अधःशय (नध्यानाधो- 

-मुलाद्यनुभावयुतम् । सवंत ध्यानविलापादिचिन्ताशोकानुभावेषु ततादेरप्रयोज्य- 
तया तद्राहित्यमुक्तम्,) निःशब्दमिति भावः । तदनु अप्रसारितगाचमित्यभिन- 
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[यत्र स्त्री नरवेषेणं ललितं संस्कृतं पठत् । 

सखीनां तु विनोदाय सा ज्ञेया पुष्पगण्डिका ॥१२७॥। 

नृत्तं तु विविधं यत्र गीतं चातोद्यसयुतम्। 

स्त्रियः पुंवच्च चेष्टन्ते सा ज्ञेया पुष्पगण्डिका ।। | १२८॥ 

प्रच्छेदकः स विज्ञेयो यन्न चन्द्रातपाहतः | 

स्त्रियः श्ियेषु सज्जन्ते ह्यपि विप्रियकारिषु ।1 १२९ 

+ 

यशून्यमित्यथेः । सुप्र सारितगात्रमित्यन्ये पठन्ति, तत्रापि (सौष्ठवाङ्खप्रदर्शन- 
पृथग्यत्रराहित्येन) स्लस्तगात्रतयाभिनयरुन्यतेव । 

पुष्पगण्डिकास्यलास्याङ्खादुपजी््यांशमाह-- वृत्तानीति । गान इति ततेन 
मध्ये सुषिरेण मध्येऽवनद्धेन मिश्रणाकृतो विचित्रभावः पात्राणां सुकुमार 

प्रयोगोऽभिनेयेऽपि रञ्जक एव अद्यप्यलौकिकं यद्ैचित्यम् । मालासाद्शया-. 
पुष्पगण्डिका गाननृत्तगीतगतवेचित्ययोगात् (स्त्रीलिङ्घविवक्षया च स्त्रीपात्राणा 
पुष्पगण्डिकोक्ता । पुंसामिति) सा च चेष्टाश्चयज्ञब्दाभ्यां पथयिण योज्या । 

अथ प्रच्छेदकाङ्गक्रतं वंचिव्य योजयितुमाह (भ्रच्छदक इति लास्यविधाने-. 
(अ ३१) वक्ष्यते “ज्योत्स्नायां मदिरायां वा दपणे सलिलेऽधवा ।) छाया- 
साददयकान्तस्य प्रहर्षाथंविभूषित” मिति (३१ अ) त्रिधाप्रच्छेदकस्य लक्षण- 
(मुक्तम् । तत्र जलक्रीडायां जने प्रसाधने दपंणे पानगोष्ठ्यां पान) ईषत्परति- 
फलिततत्तदाङृतिददंने सति कान्तायाः, प्रहषं इति त्रिधा प्रच्छेदं प्रति विमल 

(फलन?) मिति पर्यायात् (काव्येषु कविभिः प्रतिबिम्बदशंनजातहष॑स्य. 
स्त्रीणां प्रणयकोपप्रसादनसाम्यं वधितम् 1) यथा-- 

पणमह् पणयप्पकूःविअगोरीचलणग्गलग्गपडिविबं । 

तसु णहदप्पणंसु अ एजाभअ तनुर सुट् ॥ 

(पणमत पणअप्पकरुपिअकोरीचलणक्कलक्कपटिषिपम् । 
तेसु नखतप्पनेसुंट्य एकातस तनुतरं सुत्त म् 11) 

# 

*इयं गुणाढ्यङृतवृहत्कथाया प्रथमा गाथा- प्रणमत प्रणयप्रकरुपितगौरी चर~- 
णाभ्रल्नप्रतिनिम्बम् › तेषु नखदरप॑णेषु एकरादशतनुतर रुद्रम् ॥ इति छाया 

५ 4 ~> 
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अनिष्टुरश्लक्ष्णपदं समवृत्तेरलङः कूतम् । 

नाट्यं पुरुषभावादयं चरिमूढकमिति स्मृतम् ।।१३०॥ 

"इत्यादि । तत्र च त्रिविधेऽपि ज्योत्स्नेवोपयो गिनी,“ "“ “^ धानलीलानि 
-स्वाधीनभतं कोचितसंभोगविशेषोपलम्भेन । एतदुक्तं भवति--लोकवृत्ते तावन्न 
सवदा संपूणंचन्द्रोदयो भवति प्रयोगे तु संभावनागभेतया रसोपयोगी तथा- 
विधः कालविशेषो गृहीतव्यः । तथा च रत्नावल्यां भूयसा चन्द्रोदयो वणितः, 
“संप्रत्येष सरोरुहदयुतिमुष (१-२३) इति, “उदायतटान्तरित'” भिति 

(१-२४), ““ वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्गत” (३-१३) इति । 
"एवं रसोपयोग्यलौकिककालविशेषग्रहुणं प्रच्छेदकादुपजीवितम् । यदाहुरुपाध्याय- 

' पादाः 

यद्यत्रास्ति न तत्रास्य कविवंणंनमहंति । 

यन्नासंभवि तत्रास्य तदरण्यं सोमनस्यदम् ॥। 

देशोऽद्रिदन्तुरो द्यौर्वा तरित्कुण्डलमण्डिता । 

ईदक्स्यादथवा न स्यात् कि कदाचन कुत्रचित् ।इत्ादि । 

अथ त्रिमरढलक्षणादुपयोगिनं भागं निरूपयितुमाह--अनिष्टुरश्लक्ष्णपदमित्यादि । 
त्रिमूढके तावल्लास्याङ्कख नायकस्य व्यलीकवशददेकस्या द्वं ष्यतोऽभिनवायाः 
भ्रथमप्रणयबद्धलज्जादिनेति मोहस्त्रयाणाम् । तत्र नायकस्थावश्यमनिष्ठराण्ये- 

वोदयनविषयाणीव वचांसि भवन्ति । तत इह वचसि रसोपयोगी गुणालङ्का रांश 
स्वीकर्तव्यः । नहि लोके यते माधुर्यौजःप्रभुतिगुणगणोऽस्ति सर्वो ह्यं वमा- 
विष्टो यत् किचिद्रदति तत्काव्यमेव स्यात् । छायामात्रेण त्वंश्षतः स एवापुणै- 
स्वादनुपयोग्येव । तस्मादलौकिकमेवेतद्वैचित्यं रसोपयोगे सर्वं तद्गुणग्रामकृतम् । 
समवुत्तरित्यनेन वृत्तकृतवेचिव्यं, पुरुषभावादयमित्यनेन पाचरकृतमपि हिलाभा- 

वादि, एवं विशेषकृतं वंचिच्रयं यत्र नाट्ये सौन्दय॑मस्तीति ददन् गणानामेवा- 
न्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्र प्रभावं दशयति । 

अथ सैन्धवकादुपजीनव्यमंहां स्वीकतुंमाह-- पात्रं विश्रष्टस केतमिति । 

“सैन्धवीमाध्िता भाषाः ज्ञेयः तत्सैन्धवं बुधैः । 

रूपवाद्या दिसंयुक्तं'” 

इति च लास्याज्गविधाने (अ-३१) वक्ष्यते । तत्र यदा नान्यप्राकृतादिभाषोप+ 
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पात्रं विच्नष्टसङ्कतं सुग्यक्तकरणान्वितम् । 

प्राकतेवंचनेयु क्तं ॑विदुः सं न्धवकं बुधाः ॥१३१॥। 

[ रूपवाद्यादिस युक्तं पाट्येन च विवनितम् । 

नाद्यं हि तत्तु विज्ञेयं सं म्धवं नाट्यकोविदंः ।। | १३२॥ 

७ च -यो> -रो> >>, > र» कको क, 099 

करणत्वेन सैन्धवीप्राया आश्रीयते तद्रसोपयोगि रञ्जनाधिक्यात्, अलौकि- 

कोऽयमर्थो रञ्जनोपयोगी लास्याङ्कात् स्वीकृतो भवति । तथा हि शुङ्खार- 
रसे सातिशयोपयोगिनी श्राकृतभाषेति सद्रकः कपे रमञ्जर्यष्यो राजशेखरेणः 
तन्मय एव निबद्धः, भेज्जलेन राधाविप्रलम्भाख्यो रासकाद्धः सेन्धवभाषाबाहु- 
ल्येन, चन्द्रकेन स्वानि रूपकाणि वीररोद्राधिकोपयोगीनि संस्करृतभाषयं व+ +; 

अत एव च तत्तद्रसोपयोगतारतम्यादेर्वैकतमस्यातोऽन्यस्यान्न प्राधान्य कल्प्यते । 

तदेतदाहु--पात्रमित्यादिना । जातावेकवचनं, तेन यत पात्राणि प्राकृतैवंचने-. 
यु क्तानि, अत एव विभ्रष्टः संकेतविशेषः रसोचितः काक्वध्याये कथितपूवेः, 
स॒ एष श्रष्ठात्मा भ्रंशं नीतः संकेतो यत्र, सुष्ट् व्यक्तियतो रसस्य तेनेव 
करणेन वीणावाद्यादिक्रिययान्वितं पात्रे संन्धवकमिति विषयतद्वतोरभेदोप- 
चारात् । तेन दशलूपकस्य यद् भाषाकृतं वेचि्यं कोहलादिभिरुक्तं तदिह. 

मुनिना सैन्धवाङ्गनिरूपणे स्वीकृतमेव । 

करणान्वितमिति त्वपपाठः । एवं “पाङ्यविहीने सैन्धवक' मिति, “यथा 

रत्नावल्यां विदूषको नृव्यतीति प्रियाप्रतिनिधिप्रभ्रंश, इति मूनिमतोपेक्षयेव 
लक्षण उदाहृतं च कृतं न चोक्तं युक्त्या तेन किचि दित्यसदेव । 

दविमूढकाद् वंचि्व्याशं स्वीकरोति सुखधप्रतिमुखमित्यादिना । यत्र काव्ये 
लास्यमित्याश्चये हयोर्नायकस्य नायिकायाङ्च नायिक्रयोर्वा प्रतिमुढक इव मोहः 
व्यावर्ण्य॑ते तत्र, तालनिरूपणायमेकस्तालदचतुभिः पादय क्तः सन्नावतत इत्ति 
वक्ष्यते (अ-३१)-- 

#भासकृतमिति मृद्रापितं भारतकथावस्तुकं पञ्वरात्रादिनाटकषट्कं चन्द्र-- 
कस्योवेति रामक्रृष्णकविना स्वीकृतम् । - 

५ ~ ~ त ~ 

~ स धसर २ ६५ 4 
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मुखप्रतिमखोपेतं चतुर पदक्रमम् । 

रिलष्टभावरसोपेतं वैचिच्यार्थं द्िमढके ।१२३॥ 

उत्तमोत्तमकं विद्यादनेकरससंश्चयम् । 

विचित्रैः इलोकबन्धैश्च हैलाहाचविचिधितम् ॥।१३४॥ 

ति पिरि 0 0 0 0 9 क 0 0 द य व दा आ १ य द 

, मुखप्रतिमुखोपेतं तथा चाचपुटाश्चयम् । 

यथाक्षरः सन्निपातस्तथा द्वादशभिर्यतम् ।॥। इति । 

तस्मादङ्गा द्परिक्रमे यदेव तालानुसरणं चतुर्षु च मुखेषु गत्तिपरिसमापनं लोके 
गत्यादावपरिदुष्टमपि नटसामाजिकवगंसविधाध्यासनेन साभ्या ङ्खस्यानन्दस्व- 
भावतया रसांशेतरा ङ्गत्वादतिकयेन रसोपयोगौति तत् स्वीकृतम् । 

मुखं यदग्रे सामाजिकः प्रततिमुख्यस्ततोऽन्या दिशो लास्याङ्घ नेतुम्, मुख- 
प्रतिमुखे गीतकाङ्घत्वेन हि । (चतुरक्रेति) चतुरश्रं कृत्वा करान्तदिक्च- 
तुष्टेः पदैः क्रमणं यत्रेति । किमेवं सत्ति भवतीत्याह वैचित्रधार्थं वैचित्यमत्र 
प्रयोजनमिति । तेनापि किमिति चेत्तत आह (र्लिष्टभावेति) रिलष्टभावेन 
सवेसाम्यलक्षणेन चित्तवुत्तिसंघटरंन रसानामुपगतं स्फुटत्वं येनेति । 

गीतकाङ्घाभ्यां मुखप्रतिमुखाम्याम ङ्ग सौष्ठवेन रसभावैर्नायि काद्वय रचनया 
च युतमिति श्रीशङ्खकाद्याः, तच्च प्रागेव परीक्षितम् । 

मुखप्रतिमुखौ सन्धी इत्येतदपि न समीचीनं, अनुपयोगादस्थार्थस्येव्युपाध्याय- 
मतमेवानवद्यमत्रेदितपुवं ग्राह्यम् । 

अथोत्तमोत्तमकमद्धं नाट्यं उपयोजयितुमाह--उत्तमोत्तमकं विद्यादनेक- 
रससंश्रयमित्यादि 1 “उत्त मत्तमके त्वादौ नकट संप्रयोजयेत्" इत्यादिना 
““हेलाहावविभरषित” मित्यन्तेन लास्याद्धः लक्षयिष्यते (३१-अ ) । तत्र च 
चित्तवृक्तिपरिपोषो हेलाहावादिचेष्टालङ्कारमखेन यः स्थितः सोऽत्र लौकिकः 
सन्नुपजीव्यते । न हि भगवदवतारस्य रामस्य कुलकलत्र मनुपेश्षयं, पराभव 
खलीकारर्च न सोडव्यः, क्षत्रियेण च लोककण्टकाम्युद्धरणं कर्तव्यमिति 
यच्छास्तव्राथंपरिपालनं मुक्त्वा, रावणहूतसीतासमानयनाद्युचितं निमित्तं, पर- 
माथतो नतु यथा प्रतिरूपं मृहव्यधूतास्तादृश” मित्यादि वर्ण्यते तथास्य 
तुतीयत्रेतावतीर्ण॑स्य (रामस्य) संभाव्यते । रामायणेऽपि मुनिना तथा वणितमिति 
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कोपप्रसादजनितं साधिक्षेपपदाश्रयम् । 

उक्तप्रत्युक्तमेवं स्याच्चित्रगीताथंयोजितम् ।।१२३५।। 

4 

` चेत् किमतो वेदेऽपि हि तथा वण्यंतां, न वयमतो विभीमः । सहि भागः 

काव्यं यश्च यरच रसाभिनिष्यन्दी वेण्यं इत्युक्तमसकृत् । ततश्चान्यतररञ्जनोप- 
करमविनेयहूदयसंवादिवेचिव्यांशोऽसौ नाट्ये लास्याङ्खप्रसादोपनत एव । 
उत्तमानि तावल्लास्याङ्खानि, तेभ्योऽपीदसुत्तमं, सवं हि रसप्ययीति दशितं 
प्राक् । ततः सज्ञायां कन् । 

अनेकस्पासाधारणस्य रमस्य संश्रयोऽस्मिन्निति, स्थायिनां बहुत्व- 

चूतनत्वाद् षटनाविचित्रत्वमुक्तम् । इलोके च बध्यत इति इलोकबन्धः, 

(बन्धानां) विधस्तैः विविधैः (चित्रं) परमा्थंताभूतैः क्वचित्कदाचित्संभवमातं 
तथा वणितंर्यक्तम्, यथा (विक्रमोवंश्यां ) -- “जा दूरात्मन् रक्षः, क्व नु खलुमे 
प्रियतमामादाय गच्छसि । १विभाव्य) नवजलधरः सन्नद्धोऽयं इत्यादि 
पुरूरवस उक्तिदचानुरागेणैव व्याख्यातेति कि पुनस्वत्या । 

हेलाहावैविशेषेण दीप्तागमनलूपेण भूषितमिति सात्तविकादनुभाववगैस्य 

सवस्यादीप्ततोपलक्षिता-- 

तत्राक्षिभरूविकाराद्यः श्बृद्धाराकारसंयुतः । 

सग्रीवारेचको ज्ञेयो भावस्थितसमुत्थितः । 

स एव हावः परा हैला ललिताभिनयात्मिका । (अ-२२) 

इति हेलाहावथोलेक्षणम् । 

अथन्त्यमङ्ध नाट्योपयोभि कर्तुमाह--कोपप्रसादजनितसित्यादि । 
प्रथमाधन भाविलक्षणमेकदेशद्वारेणानूयते, द्वितीयेन तत॒ आकृष्य वैचित्य- 
भागो नाट्योपयोगी कथ््रते। तदयमर्थः--कोपप्रसादजनितं साधिक्षेप. 
पदाश्नयं चेत्थादिरूपं यदुक्तं परस्युक्तं तथास्यंगाने ` (अ-२३१) वक्ष्यते, नाद्ये एव- 
मिति समनन्त सेवं वक्ष्यमाणेन पथिना स्यात्, तमाह चित्रेति ! चित्रं यद्गीतं 

नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दुप्तनिशाचरः 

सुरधनुरिदं दूराृष्टं न नाम॒ शरासनम् । 
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यत्र प्रियार्कूति दृष्ट्वा विनोदयति मानसम् । 

मदनानल तप्ताद्खी तच्चित्रपदमुच्यते ॥। १३६ 

कक ककर ककर उ क क क क का 1 विवि 

अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा 

कनकनिकषस्निग्धा विद्युत् प्रियग न भमोवं्ी ।((४-१) 

ध्यवागानकाव्यं तस्य योऽथंस्तेन संयोजनं यस्मिन्ताट्यांशे उक्तप्रस्युक्ते हि 

(वैचिष्यं ) लास्ाङ्कात् स्वीकृतम् ! यथा “बाले नाथ विमुञ्च मानिनि रुषम्^ ` 

इत्यादौ भिन्नानां वाच्यखण्डलकानां समन्वयो रसावेशमहिम्नव, न तु 

श्रुतिलिङ्खादिप्रमाण षट्कं तदन्यत्रावकाशं लभते “क्वाकायं शशलक्ष्मणः क्व 

च कुलं'*%* दइत्यादावियमेव वार्ता । एवं “णलिनीदलणीसहमुत्त देहि । 

अददुल्लहपडिबंधाणुराइआ । (नलिनीदलनिस्सहमूक्तदेहा । अतिदुलं भप्रति- 

अन्धानुरागा) । 

` इत्यादे्िपदिकागीतार्थस्याभिनये काव्यार्थस्य च “हिअ समस्सस 

(शाकु ), इत्यादेरसावेशकृत एवाभिनया्थंसमवेशो लोकापरिदृष्ट उप रञ्जनाय 

सातिशयमूपयोगी रसावेरवै वहयप्रसादादित्युक्ताप्रत्थक्ताल्लास्या ्गादुपजीवितः । 

` यद्यपि “स्थाने श्षुवास्वभिनयो यः क्रियते" (३२-४७) इति नादट्य- 

निरूपणाय वक्ष्यते तथापि कविना तादुक्कार्यं प्रयोक्त्रा च तादुग्गीतं 

कर्तव्यमिति शिक्षणाय कुतश्चेदमङ्खमुपजीवितमिति शद्कुारामनाय रूपकाङ्खंत्वे- 

नेहास्यामिधानं, सामान्याभिनये त्वभिनयत्वेनास्य निरूपणं भविष्यति 

"षडात्मक्स्तु शारीर (२२-४०) इत्यत्र । कोपश्रसादजनितत्वमिव्यनेन 

चित्तवुत््यावेशस्थानमस्याङ्गस्य निवेशविषय इत्युक्कम् । यत उक्तप्रत्युक्त 

महिम्ना चाकाडभाषितात्मकमप्यलौकिकलूपं स्वीकुवंता तत्सहचरं स्वगते- 

जनान्तिकापवारितर्काद्युपलक्षितम् । न च सवथा तन्नाशो लोके क्वचित् संभव- 
न्नाटयेऽपीति गीयमानः स्यात्, अनेन श्रौतुः काकतालीयवत् स्वचित्तवृत्त्या्थं- 

संवादो भवति । यथा हषंचररिते भगवत्याः सरस्वत्याः † “तरलयसि दशं 

# अयं इलोकः षोडशेऽध्योये आद्यानलक्षणस्य लक्ष्यतयोदाहूतः । 
#* अयमपि षौडशेऽध्याये उपपत्तिलक्षण उदाहतः । 
{तरलयसि दशं किमुत्सुकामकलुषमानसवासललिते । 
अवतर कलहंसि वापिका पनरसि यास्यसि पङ्कजालयम् ।॥ (उ-१) 
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दृष्ट्वा स्वप्ने प्रियं यत्र मदनानलतापिता। 

करोति विविधान् भा्वास्तद्रं भाविकमुच्यते ।।१३७॥ 

पीपी 

समृत्सुका” मित्यपरवक्तरं॒श्ण्वन्त्याः । तत्सर्वं हि लोके यथा न स्यात् तदहः 
्रत्यक्षकल्पं कथमिव तत्र प्रतीतिरिति नाटुयरूपतेव भरंशेत । 

अन्ये तु चित्रपदं भाविक चेत्यङ्गयमाहुः पठन्ति च-- 

यत्र प्रयाति ष्ट्वा विनोदयति मानसम् । 

मदनानलतप्ताद्घी तच्चिच्रपदमुच्यते ॥ 

रष्वा स्वप्ने प्रियं यत्र॒ मदनानलतापिता। 

करोति विविधान् भावास्तद्ैभाविकमुच्यते ॥ इति । 

तच्चेदमसत्, “लास्ये दशविधं” (१९-१२०) इत्यत्रत्येन ग्रन्थेन, दशाङ्गः 
लस्य भिति च तालाध्याये (३१) पर्ष्यमाणेन षिरोधात्, न चास्योप~. 
योगः करिचत् । तथा ह्यलौकिककं शिक्युपयोगि रसांशे सवंथोपकारि यद्रैचिच्य 
तत्लास्याङ्खद्वारेणाह, स्वकायं तच्च स्वं दशभिरेव संगुहीतम् । तथा हि-- 

प्रधाने चित्तवृत्त्यंशे वा वैचित्र्य विभावाद्यंशे वा उपरञ्जकभावे वा। तत्र 
(चित्त वृत्य शे प्रच्छेदकाद्‡) विभार्वांशगतं तु वेचिष्य, सैन्घवकात् काक्वा- 
यशे, स्थितपाट्यात्लक्षणगुणाद्ंशे, त्रिमुढकादन् वृत्तां शे, पृष्पगण्डिकात आहार्ये 
उपरञ्जकगीतातोदयोजने च, साप्विके आसीनपाट्यात्, उपरज्नकभावेऽपि 
(निः) राम्दाद् ध्रुवागानभागे स्वातोद्ययोगे च गेयपदात्, गीतार्थ॑स्य पात्र 
करुणार्थाभिनये उक्तप्रतयुक्ताद्वाचिकस्य, स्वरतालनुसरणा द्विमूढकात् तत एवा- 

द्जिकवैचिच्यमपि, व्यभिचारे तु वैचित्ययुत्तमोत्तमकात् । एवं तदतिरिक्तो 
नास्त्येवांश इति च ददोवाङ्कानि । वाग्भागस्तनुत्वेनोपरञ्जकभागः स्वरसात्म-. 
नि हि तद्व चिव्ये भरुयसा मुनिना निरूपणं कृतम् । अतएव चालौकिको वैचि- 

त्यांशः प्रतयत्त रसे सातिशयोपयोग इतिरब्दतो मुनेरनुकारो, रसात्मा नाट्यमिति 
` (इति)नाभिप्रेतमिति लक्षयते । अलौकिकवेचित्यसारो हि रसः, तथा चोक्तं 
भटुतोतेन-- 

{चित्तवृत््यनुवृस्थ शे" इति स्यात् ` 
{ तत्रानृत्तमोत्तमकात् 

षि क 
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एतेषां लास्यविधौ विज्ञेय लक्षणं प्रयोगन्ञंः। 

^” < क 

लक्षणालङ्कु. तिगुणा दोषाः शब्दप्रवृत्तयः । 

वृत्तिसध्न्यद्घसंरम्भः संभारो यः कवेः किल | 

अन्योन्यस्यानुकूल्येन संभूयैव समूत्थितः । 

रित्येव रसा यत्र व्यज्यन्ते ह् लादिभिर्गुणाः (णैः?) ॥ 

वृत्तैः सरलबन्धयंत् स्निग्धेश्चूणेपदरपि । 

अरिलष्टहू्य घटनं भाषया सुप्रसिद्धया ॥ 

यच्चेरक्काव्यमातं सद्रसभावानुभावकम् । 

सामान्याभिनये प्रोक्तं वाच्याभिनयसंज्ञया (अ-२२) ॥ 

एवंप्रकारं यत्किचिद्रस्तुजातं (कथापितम्) । 

अनूनाधिकसामभ्रीपरिणामोन्मिषद्रसम् ॥ 

%रसपौोषाय तज्जाते नाट्यस्वयं स्वरो । 

प्रतिभायाः प्रगल्भायाः सवंमोड़प एष सः ॥ 

इति भावनाप्राणनाया यल्लोके हि संभाव्यते परम् अथ (परमार्थ, तत्? ।} 
वस्तुतो लोकोत्तरत्वेनैव संभारेण युक्ता कविवाणी हठादेव रसमयी भवति 
साधारणताप्राणत्वादिति तत्र तात्पयंम् । 

ननु लास्याङ्गभ्यो यो भागानुपजीवति स तावदिहोक्तः, तेषां तु स्वरूपं 
वक्तव्यमित्याशंक्याह एतेषां लास्यविधाविति । एतद् दशकूपकलक्षणं 
कवीनां सुखग्रहणाय रा्चीकर्तुमाह पञ्चसन्धीत्यादि । नाटकमित्यभिनेय- 
काव्यमातरम् । तत्र पञ्चसन्धीत्यादि संभवमात्रे मन्तव्यम् । महान्तो रसाः 
पुरुषार्थोपयोगिनः यत्र । महान् भोगो रञ्जनाप्रघानो रसो यत्र, आभोगः 

| #रसपोषाय तज्जातं लोकान्नाट्थजगत्स्वयम् । 
प्रतिभायाः प्रगल्भायाः सवंस्वं कविवेधसः ॥ 

| इति श्रष्टनष्टाक्षरप्रायस्यास्य रलोकस्यायमभिप्रायः स्यात, (राम 
| कृष्णकविः) । 
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तदिहैव तु यन्नौक्तं प्रसङ्धविनिवृत्तहेतोस्त् ।१२८।। 

पञ्चसन्धि. चतुवृ त्ति चतुःषष्ट्यङ्धसयुतम् । 

षट्त्रिशत्लक्षणोपेतं गुणालङ्कारम्षितम् ।। १३६॥ 

महारसं महाभोगम् दात्तवचनान्वितम् । 

महापृरुषसंचारं साध्वाचार जनग्रियम् ।।१४०॥ 

सुर्लिष्टसन्धिसयोगंः सुप्रयोगं सुखाश्रयम् । 

मदुशब्दाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम् १४१ 

अवस्था या तुः लोकस्य सुखदुःखसमुद्भवा । 

नानापुरुषसंचारा नाटकेऽसौ विधीयतेः ।॥ १४२॥। 

न तज्ज्ञानं न तच्छित्पंनसाविद्यान सा कला) 

न तत् कमं न वा“ योगो नाट्येऽस्मिन्यन्नः दृहयते । १४२॥ 

इत्यन्ये । उदात्तवचनान्वितमिति गुणान् दलेषप्रसादादीन् स्वीकुरुते । 
सुद्िलष्टसन्धिसंयोगमिति सन्ध्यन्तराणि (च), सुप्रयोगमिति लास्याङ्कानि, 
सुखाश्रयमित्ति छन्दोवृत्तवैचिव्यं, मृदुरब्दै भिधानं वणेना विवक्षितस्थाथस्य 
यत्रेति माधुयप्रसादा्थंन्यक्तिगुणानां प्रकषेणं सूचयति । एवं नाटक 

कुर्यात् । यश्च नाटकं कुर्यात् स एव कविः । कि तेनेत्याह् अवस्था यात्विति । 

1. जादिबन्तेषु सामाद्येकविषशतिसन्ध्यन्तरानन्तरमर्थोपक्षेपकाः तेषा- 

मनन्तर--“"वुत्तिवृत्यङ्गसंपन्नं पताकाथंप्रतिक्ियम् (7२5. पदथेप्रृतिक्षमम्) 
पञ्चावस्था समुत्पन्नं (अभिनिष्पन्तं) पञ्चभिः सन्िभिर्युतय् । षट्त्रिशल्ल- 
क्षणोपेतं ००००५. ८ षति वतते । 

1. 55. सन्धियोगं च । 
2. रऽ. हि) 

3. 85. 76. संभवेदिंह् । 
4. ८88. पऽ. योगोऽसौ 

5. ८83. 1६8, नाटके यन्न । 
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योऽयं स्वभावो लीकस्य नानावस्थन्तरात्मकः। 

°सोऽङ्खाद्भिनयेयुक्तो नाट्यमित्यभिधीयते ।।६४४॥ 

देवतानामृषीणां च राज्ञं चोत्कष्टमेधसाम्> । 

पुववृत्तानुचरितं नाटकं नाम तद्भवेत् ।:१४५।१ 

यस्मात् स्वभावं संत्यज्यः साद्धोपाङ्धगत्तिक्रमेः । 

। प्रयुज्यते ज्ञायते च तस्माद्र नाटकं स्मृतम् ।।१४६।। 

सवभावः सवेरसंः सवेकमंप्रवत्तिभिः । 

नानावस्थान्तरोपेतं नाटकं संविधीयते ।। १४७।। 

| 7श्रनेकश्शिल्पजातानि श्नककमेक्रियाणि च । 

भतान्यशेषाणि रूपाणि कतंव्यानि “प्रयोक्तृभिः ।। | १४८॥ 

~क“ कि - 

नानापुरुषेषु सञ्चार एको भावानुप्रवेरो रसात्मना यस्याः सा तादक्षी 

यतो नाटके विधीयते संपाद्यते रसरूपतां नीयत इत्यथः । उक्तं चैतद्ितत्य । 

' ननु सवं चात्र किमवस्थाना इत्याशंक्य प्रथमाध्यायोक्तमेव श्लोकद्वयं 
पठति न तद्ज्ञानमिति, योऽयं स्वभावो लोकस्येति । एतच्च तत्रैव व्याख्यात- 
मिति कि पुनस्तेन । पूवैवृत्तानुचरितं कथं नाटकशब्दस्याथं इत्याह 
यस्मात्स्वभावं संतज्येति नट नताविति नमनं स्वभावत्यागेन प्रह्मीभावलक्षणं, 

ये त्वन्ये नट वृत्ताविति पठन्ति तन्मतेऽपीह् नमनं, नटकब्दो जनिदाच्युसूत्रेणः 

1. 1६. यो यः 

2. 1९38. साद्खभिनयसंयुक्तो । 
3. ए ऽऽ. लोकस्य चैव हि । 
4. ऽ. स्वभावः । 
5. {८ 88., }प8. संहृत्य । 

6. 1 88., ८8. अभिनीयते गभ्यते च । 
7. {९ 35. यान्येव' १8. यान्येक 

8. 1<88., 745. द्यं ककर्म॑कृतानि च । 

9. 858.., पऽ. तानि शेषाणि। 

10. 5. प्रयोज्यानि 
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लोकस्वभावं संप्रेक्ष्य नराणां च बलाबलम् । 

संभोगं चेव युक्ति च ततः कायं तु" नाटकम् ॥१४९॥ 

भविष्यति युगे प्रायो भविष्यन्त्यन्रुधा नराः 

ये चापि हि भविष्यन्ति ते गयत्नश्ुतबुद्धयः ।।१५०॥ 

कमेशिह्पानि चास्त्राणि विचक्षणबलानि च। 

भसवण्यितानि नश्यन्ति यडा लोकः प्रणयति ।॥ १५१। 

तदेवं लोकभाषाणांर प्रसमीक्ष्य बलाबलम् । 

मृडुशब्दं सुखार्थं च कविः कुर्यात्त नाटकम् | १५२॥ 

चेक्री डिताद्यं : शब्देस्तु क्यबन्धा भवन्ति ये । 

वेश्या इव॒ न ऽते मान्ति कमण्डलुधरं दिनः ।।१५२॥ 

(उणादि ४-११५) व्युत्पादितो गृहीतव्य इति दशयति साङ्खोपाङ्धा ये पद्क्रमा 
गतिवैचित्रयाणि । एतच्च समस्तं नादट्याङ्खोपलक्षणं प्रयुज्यत इति नरटर्ञायते चेति 
सामाजिकंस्तेनोभयोरपि नमनमूक्तमिति संभावनाकृत मौचित्यम् । मुदुशब्देति 
यदुक्तं तस्य प्रयोजनमाह भविष्यति त्रेतायुगपेक्षया द्वापरे कलौ वेत्यर्थः । 

सुखाथमित्यथंव्यक्तिः स्वीकृता । एतदुपसं हुरन्सन्यदासूत्रयन्नध्यायमवघ्यायान्तरेण 
सद्धमयति दक्षरूपविधानं चेति शिवम् । 

| रै , १5. कुर्यात्त 

+ 1६95., २5. तेऽप्यल्पश्नुतवुद्धयः । 

, 1६98. एप. बुद्धयः कमरित्पानि वे चक्षण्यं कलासु च । 

. 83. सर्वाणि पुंसां प्रसमीक्ष्य च । 

ड-भावानां 

शोभन्ते 
{० > ६८,3 2 

+ 
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1दश्रूपविधानं च मया परोक्तं हिनजोत्तमाः । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि वुत्तीनामिह लक्षणम् ।। १५४ 

इति भरतीयें नाट्यशास्त्रे सन्धिनिरूपणं 

नामाध्यायो एकोनविशः ॥। 

--क-क--क-9---क-क-क-क--क- कक कक कक कक कक -क- कक कक 0 --क-9- कक कक 9 9-9--+ क-कै कक 9 

द्विजवरतोतनिरूपितसन्ध्यध्याया्थंतेत्ववटनेयम् । , 

अभिनवगुप्तेन कृता शिवचरणाम्भोजमधुपेन ॥ 

इति भी मह माहेश्व राभिनवगुप्ताचाये विरचितायां नाट्यवेद विवृतावभिनव- 

भारत्यामेकोनविशः सन्ध्यध्यायः समाप्तः ॥ 

1. 1 88., 745. इतिवृत्तं ससन्ध्यङ्घः । 



श्रीः 

नाट्यशास्तम् 

विरोऽध्यायःः 

समुत्थानं तु वृत्तीनां व्याख्यास्याम्यनुपुवेशः। 

यथा वस्तुद्भवं बव काव्यानां च विकल्पनम् ।)१।। 

-क-क-के-के-क- कक ककर क -क-क कक क कके 0-9-09 क 9-9-99 + क 9 कक कक 

अभिनवभारती--विशोऽध्यायः 

वृत्त्यघ्यायः 

निश्दोषशब्दन्थयवहा रवृत्तिवं चित्यममभ्येति यतः प्रतिष्ठाम् । 

श्रोत्रात्मकं तत्परमेदवरस्यर वन्देतमां रूपमरूपधाम्नः ॥ 

वृत्तिभेदात्काव्यभेदा भवन्तीव्युक्तं दशरूपकारम्भे (१८-४५) । तत्र वृत्तयो. 
न ज्ञाता इति तदवधारणाथंमाह समुत्थानं त्विति । 

यद्यपि कायवाङः मनसां चेष्टा एव सह् वेचित्येण वृत्तयः तारच समस्त- 
जीवलोकव्यापिन्योऽनिदप्रथमताप्रवत्ताः प्रवाहेन वहन्ति, तथापि विशिष्टेन 
हूदयवेशेन युक्ता वृत्तयो नाट्योपकारिण्यः । अवेशदच तारतम्यलक्षणो दहिधा 
लैकिकोऽन्यङ्च । तत्र लैकिक आवेशः सुखदुःखतारतम्यकृेतौ न॒ रसागमास्वाद्यो 
ह्यसावित्युक्तं रसाध्याये (अ ६) । अलौकिकस्त्वनवेशोऽप्यावे्ञमयः केवेरिव 

सामाजिकस्येव । क्वाप्यवसरे हुदयसंवादसरसस्यव यो भासते स 

1. ६95. द्राविशोऽध्यायः 18. 008. विदोऽध्यायः । 

~ ~ ~ ~ ~ -“~- ~~~ ~~~ ~ ~ 

- -------5 

न ~ क अ, 

~ -~~-- ~ ~~ ~~ ~न 
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एकाणेवं जगत् कत्वा भगवानच्युतो यदा। 

हेते स्म॒ नागप्यङ लोकान् संक्षिप्य मायया ।।२॥ 

श्रथ वीयं :वलोन्मत्तावसुरौ मधुकेटभौ | 

तजेयामासतु्देवं तरसा युद्धकाङ क्षयाऽ ।।३।। 

भनिजबाहू विमद्नन्तौ मूतभावनमक्षयम् । 

भ्ञानुभिर्मृष्टिभिश्चव योधयामासुः प्रभुम् । ।४।। 

भबहुभिः परुषं व्यि रन्योन्यसमभिद्रवम् । 

(नानाधिक्षेपवचनेः कम्पयन्ताविवोदधिम् ।*।। 

7 नि णी 96 22 1 1 9 9 ए 2 त 

एव साधारणे चमत्कारगोचरव्यापारविदोषो रसस्योपकरणीभवति । 
तादुशङच प्रथमतः कृतयुगारम्भे भगवतो वासुदेवस्यैव । तस्य हि स्वफलसिद्धये 
न किचित् कतंव्यमस्ति लोकानुग्रहं मुक्त्वा। य्था हि^न मे पार्थास्ति 
कतंव्यं (गीता३-२२) ” इति तेन साधारणस्य भावेन प्रविष्टानवेशेऽप्यावेश- 
मयो, भगवानेव प्रथमतो नान्यः, पूवंसगंगामिनो व्यापारस्य प्रलयमहारजनी- 

-प्रस्तावेन श्रष्टसंसारत्वात् अत एवाह-- 

एकाणेवं जगत्छृत्वा भगवानच्युतो यदा । 

शेते स्म नागपयं कुं लोकान् संक्षिप्य मायया ॥ इति । 

तरेतायुगे च नान्यं प्रपत्स्यति । यद्यपि चादिकविर्वाल्मीकिरिति प्रवाद- 
स्तथापि प्रलयानन्तरं कृतयुगे भाविनि सन्ध्यवसरप्रतिबन्धदपेदलनजनित- 

1, 1 98. लोकं । 

2. 1&88., पऽ. मदोन्मतो । 
3. 1९38., 245. युद्धकांक्षिणौ । 
4. 1538. बाहु विमदंमानौ तौ 78. निजबाहुविसृष्टौ तौः। 
5. 138. मुष्टिभिर्जानुभिश्चैव ताडयामासतुः प्रभुम् ।. 
6. 1६38., 7प$. अभिद्र वन्तावन्योन्यं वाक्पदच परषंस्तथा । 
7. 98., पऽ. नानाविक्षेप । 
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1तयोननिपभ्रकाराणि वचांसि वदतोस्तदाः। 

श्रुत्वा त्वभिहतमना दुहिणो वाक्यमन्रवीत् ।\६ 

किमिदं भारतीवुत्तिर्वाग्भिरेव प्रवतत । 

उत्तरोत्तरसषंबद्धा नन्विमौ निधनं नय ।७॥ 

पितामहवचः भुत्वा प्रोवाच मधुसूदनः) 

ऽकायंहेतोभया ब्रह्मन् भारतीय विनिर्मिता ॥८॥ 

(वदतां वाक्यभमूयिष्ठा भारतीयः भविष्यति । 

9 -क-के--9-क कक क को र - 6 -के--क---9--त--की कै 6 क क कक 0-- कक पोको -9- क क क "कक 56 -क--9-क -को-क र) 

विघ्नापसरण पृरस्सरसृष्टिसम्पत्तौ चिरेण वाल्मीकिमूनेः प्रादुर्भावो भवि~. 
ष्यतीति साधारण्याशयेनव च भगवानेव वृत्तीनां खष्टोक्तः न तौ तु मधुकै- 

टभौ, तयोरावेदेन लौकिकेन व्याप्तत्वात्, उद्विक्ततमतमस्सन्तानितस्वांतत्वेना- - 

विद्यामयत्वात् । विद्यावकाशवशविकसितहूदयकमलपरिमलरूपत्वाच्च, आनन्द- 
सारस्य रसोपयोगिनो व्यापारानावेशस्य भगवत्येव सम्भावनं नतु दैत्ययोः । 

अतएवाह किमिदं भारतीवत्तिभंगवन् वाग्भिरेव प्रवतंते इति भगवतेत्यनेन 
ह्य क्तं, भगवानेव हि वृत्तीनां प्रवतंयिता नटवदनावेशदशंनात्, न तु मधुकै- 
टभौ (तयोः) लौकिके चैव स्यादिति । ब्रुहिणोऽभिहूतमनां वाक्यमन्र-- 

वीदित्यनेन प्रेक्षकत्वं ब्रह्मणः प्रदशंयन् सामाजिकहूदये विश्रान्तिप्राधान्यं 
वृत्तीनामाह् । तन्निष्ठत्वाद्रसचवंणाया वाक्यग्रहणेन कायेदारको वृत्तीनां ` 
नाट्योपयोग इति सूचयति वाग्भिरेवेति । वाचिकप्राधान्ये भारतीवृत्तिः । 
भारतीशब्देन हि वागुच्यत इति कायंहेतोरित्युक्तं तत्का्यं दयति; 

1. }र889. तयोर्क । 

2. 1६98. }प5. श्रुत्वा वाक्यानि सजंतोः । 
3. ८88., 198. किड्चिदाकम्पित । 

4. }रऽ. किमियं । 

5. {ए 88. भादं कायं क्रियाहेतोः । 

6. 1६88. भाषतोः १७. भाष्यतोः । 
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"तस्मादेतौ निहन्म्यद्य त्युवाच वचनं हरिः ।&॥ 

शुद्धेरविकतैरङ्खः साङ्गहारेस्तथाःः भृशम् । 

भयोधयामासतुरदत्यौ युद्धमागेविश्ारदौ । १०।। 

भूमिस योगस स्थानैः पदन्यासेहं रेस्त दऽ । 

अतिभारोऽभवद् भूमेर्भारती तत्र रनिमिता ।११॥ 

वल्गितेः शाद्खधनुष॑स्तीव्रं दीप्तत रंरथः । 

सतत्वाधिकंर भ्रान्तः सात्वती तत्र निमिता ।\१२॥ 

= वेर 

वदतामिति कवीनामिति यावत् । शयुद्धेरिति स्वोत्परक्षितवैचिच्यशून्यैः । 
अद्खानां हारान्तयतामिति मृश्च युद्धमागं विशारदाविति संबन्धः। भूमि- 
संयोगेन संस्थान उद्धटि (दहि ! ) तसङ्कुं.चितादिरूपं येषां, पदन्यासानां न्यस्यमा- 
नानां पदानाम् । अतिभार इत्यक्षरसाम्यादेपि निव चनं दशंयन् नटव्यापा- 
रयोगेऽपि आन्तरविकल्पात्मकाभिः (वाग्भिः) संजुल्पबाहुल्ये भारत्येव वृत्तिरिति 
दशंयति । सतत्वाधिके रिति मनोव्यापाराधिक्ये सात्त्वतीवृत्तिरिव्याह सत्- 
सत्त्वरूपं विद्यते येषां तत्त्व तेषामयमिति । सत्व च तत्र परच्छिद्रान्वेषणोपा- 

यमप्रतितानवंचिच्योत्प्रक्षणप्रकाशलाघवात्मकं, अत एवाह विचिन्रैरिति। 

स्वोत्प्रेक्षितेन दहि वेचिव्येण विना कथं युद्धविक्ारदौ जय्यौ स्याताम्, द्रयो- 

ह्य कागमानुसन्धानेन युध्यमानयोः सम्बृद्धिकयोः कस्य जयः कस्य पराजयो 
वा भवेदित्ति, शिखापाशं पटुबन्धम्, तुहंतौ श्ृद्गारस्थानलक्ष्मीसम्भोगादि- 

स्मरणात् । लीलया विलासेन अन्वयः शिखापाश्मयेन आबध्योदासीनो 
वर्तत इति । चारीभिः प्रायेण निद्डशङ्कु प्रवर्तमानौ दैत्यौ सुखं निपात्येते मय्येव 

1. 83. †5. भ्रहमेतौ निहन्म्यद्य इत्युक्त्वा । 
2. ए 959., षऽ \ 

3. {< 88.., 7२8. योधयामास तौ । 

4. ६ 88., पऽ. भूमिसंस्थानसंयोगैः । 
5. ए 98., २8. तदा हरेः । 

6. £ 98. तीतर दीप्तिक्ररः पऽ. दीप्तिकंः | 
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विचित्रैर ङ्गहारस्तु देवो लीलासमन्वितः । 

बबन्ध यच्छिखापाक्ञं कंशिको तत्र निर्मिता ।।१३।। 

संरम्भावेगबहुलेननिचारी समुत्थितः । 

नियुद्धकरणेशिचत्रेरुत्पन्नारभटी ततः ।। १४॥ 

यां याँ देवः समाचष्ट क्रियां वृत्तिषु संस्थिताम्: । 

तां तदर्थानुगेऽेप्यदरहिणः प्रत्थपुजयत् ।। १५।। 

यदा हतौ तावसुरौ हरिणा मधुकंटमो। 

4ततोऽब्रवीत् पद्मयोनि्नारायणमरिन्वमम् ॥ १६॥। 

अहो विचित्रविषमःः स्फुटैः सललितेरपि । 

अङ्कहारः कृतं देव त्वया दानवनाशनम् ॥१७॥ 

तस्मादयं हि लोकस्य नियुद्धसमयक्रमः। 

सवंशस्त्रविमोक्षेष॒ न्यायसंज्ञो भविष्यति ।॥१८।। 

परिश्रमापनयनं सम्पद्यत इति । देव इति लोकवदनाविष्टः । यां यामिति 
व्या सरवेव क्रिया वृत्तिचतुष्टयव्याप्तेत्याह । न हि वाड मनश्चेष्टातोऽतिरि- 
क्तकर्मास्ति । न च क्रियाशून्यः कश्चिदप्यंशोऽस्ति । मूर्छामोहमरणादावपि 
सृक्षमप्राणपरिस्पन्दाद्नुमेयसल्चितपरिस्पन्दसम्भावना । मृतस्तु ताम्र 
पाषाणप्रर्यो न तस्य वृत्तिकथनेन किचित्स्वपरम्, अन्यस्यः शोकादिविभा- 
वनां प्रतिपाद्यमानः काव्याङ्गतामेति स च तदानीं करुणादिरसाक्रान्तः काव्ये 
व्यावणेनीयो भवति । रसभावपयंवसितो हि स्वः कार्य संदर्भः । रसभा- 
वारच चेंतनेष्वेव, तेषु च न व्यापारत्रयशून्यः करिचदपिः काव्यां शोऽस्ति । 

1. 55. पऽ. निमिता । 
2 ए.33., 48. क्रियां वृत्तिसमुत्थिताम् । 
3. ए88., 1१8. वाक्यैः । 
4. 159. }प8. उक्तवांस्तु तदा ब्रह्मा । 
5. 88. 7३. विशयदैः । ̀ 

1 
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॥ > # मणि); 
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(न्यायाधितेरङ्खहारन्यायाच्चंव समुत्थितः । 

यस्माद् दधानि वतन्ते तस्मान्न्यायाः प्रकीर्तिताः ।१९॥ 

° [चारीषु च समुत्पन्नो नानाचारीसमाश्रयः। 

स्यायसंज्ञः कतो ह्यष द्रुहिणेन महात्मना ।|२०॥। 

4 [ततो वेदेषु निक्िप्ता द्रुहिणेन महात्मना । 

ऽपुनरिष्वस्त्रजाते च नानाचारीसमाकूले ।२१।। 

पुननट्यघ्र योगेषु नानाभावसमन्विताः०। 

वुत्तिसज्ञाः कता द्य ताः काव्यबन्धससश्नयाः ॥ | २२॥ 

| 

तेन पञ्चवृत्तयो द्वे वृत्ती इत्यादयोऽसंविदितभरताभिप्रायपण्डितसहूदय- 
म्मन्यपरिकत्पितसद्भावाः प्रवादा निरस्ता भवन्ति! एतच्च पूवेमेवास्माभिः 
प्रदशितम् । 

जप्यैरिति भक्त्यावेशमात्रवृत्ति च दशेयन् कवेमुख्यं रसाधिष्ठत्वमेव रूपं 
विस्तारणात्मकव्णनाप्राघधान्यं चेति दशंयति । (विषमः) रास्रागममागत्मिना- 

गम्यप्रकारैः (अद्मु)तेरपि, तथा स्फुटैरपि सवंलक्षणप्रसिद्धेरपि चित्रः 

स्वा्थेप्परि्षितवेचित्यवदिभिः, सललित्तैरिति लोचनगोचरवततित्वेनातिभ्रम्यं- 
रित्यर्थः । अयमिति भवदुपन्ञातवैचित्यवृ हित इत्यथः । निथुद्धसमयक्रम इति 
समयग्रहणेन वै चित्ययोगेऽपि शस्त्रागसापरित्यागमाहु । क्रमः परिक्रमणं 

क्रमो वा शात्रुविक्रमणयोगे गतागतस्य निभृतं शस्व्रादिशून्यं यद्धं नियुद्धं मल्ल- 

क म न --+ ~ ~ 

1. ए98., 78. युद्धं कृतं द्यं तत् । 
2. ६ 85., प. न्यायः प्रकीर्तितः । 
3, {£ ऽ4., €. ०0 01 {€4.6 118 ‰€ाऽ6., 

4. {ए 89., }प२ऽ. ततो देवेषु । 

5. {६ 85., 78. पुनरिष्टसुजातेन । 

6. ९ 88., पऽ. रसान्विताः । 

7. {ए 68.. }पऽ. द्य षा नानाभावरसा श्रेया । 
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चरितयस्य देवस्य जप्यं यद्यादृक्लं कृतम् । 

ऋषिभिस्तादृक्षी वृत्तिः कृता पाट्यादिसंयुताः ।२२।। 

नाट्थवेदसमुत्पन्ना वागङ्काभिनयात्मिका । 

मया काव्यक्रियाहेतोः प्रक्षिप्ता दूहिणाज्ञया ।।२४।। 

ऋग्वेदा द्भारती किप्ताः यञ्ुवेदाच्च^ सात्वती । 

कंश्िकी सामवेदाच्च शेषा चाथर्वणादपिः २५ 

^) 

यद्ध, तद्गतमपि यदेतद्रूपं तदु्पक्ष्यवेचित्ययोगास्स्वेषु शस्त्रास्त्रयुद्धेष्वप्युपयोगि 
' भविष्यति । विमोक्षग्रहणात् क्षप्तव्यकुन्तचक्रादिविषयत्वमेव केचिदाहः । 
तच्चासत्, क्षिपेः पाततमात्रपयेवसायिनः खङ्ादियुद्ध प्वप्यग्रतिहतार्थयक्तत्वात् । 
न्यायशब्दनिवं बनमाद्कि काभिनयनिरूपणायां कृतं स्मारयति न्यायाश्रितं रिति 

` एतच्च तत्रैव व्याख्यातम् । 

एवं वृत्तीनामूत्पत्ति व्यख्याता । आसामेव नाट्यं प्रत्यवतारणं कतु माह 
चरितेयंस्येति भगवद्धिश्वचरितगेभषियभूतं; उपलक्षितः यत. पूवः ब्रह्मणा 
जप्यं स्तोत्रकाव्यरूपं कृतं, तादृशं भावादिचेष्टाप्रधानं, तादुश्येव वृत्तिः । 
ऋषिभिः ब्रह्मपुत्रः पाद्यादिभिः सम्थग्युक्ता कृता अनुसृता । यद्यथा 
पाठ्यप्रधाना भारती, अभिनयप्रधाना सात्वती, अनुभावाद्यावेक [स] मय- 
रसप्रधानारभटी, गीतवाद्योपरञ्जकप्रधाना कँरचिकीति | अत एव वक्ष्यति 
ऋश्वेदाद्भारतीत्यादि नाट्यवेदोत्पत्तौ प्रथमाध्याये व्याख्याता या सा। द्हि- 
णाज्ञा कं शिकीमपि योजय (१-४२) इत्यादिका या तया । काव्यस्य क्रिया 
काव्यरूपतापादनं, तदेव हेतुः, ततः। प्रकषण क्षिप्ता येनाभिनेयानभिनेय- 
काव्यवं लक्षण्यमित्यरथंः । 

1. {८68.., पऽ. द्रव्यं | 
2. &98., कप. वाक्याङ्ध सम्भवा । 
3. 1 98. 75. 

4 1६99. }पऽ. वत्तु । 
5, [६ 88. २5. तथा । 

1 ~ ना दव ज ५ ब ०५००७७० 
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-तिदोऽध्यायः ८७ 

या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या 

स्त्रीवजिता संस्कृतपाट्यः युक्ता । 

स्वनामधेयभेरतंः प्रयुक्ता 

सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥२६॥ 

भेदास्स्तस्यास्तु विज्ञेयाह्चत्वारोऽद्धत्वमागताः । 

नकि कक कक कक 9-9-09 क-9 कक 9 क 9-क 99-90-99 कक कक 9 - क कक र -9 

ननु भगवता वायुदेवेनाप्यंशावताररूपत्वात्संभाव्य 

 व्ययोदयमुतिना कुतः इमा वृत्तय आनीता इत्याशङ्कयाह--ऋग्बेदादित्यादि । 

छन्दोमयश्च परमेरवरो नान्यत इति भावः ! 

अथासां परस्परसद्कीणेतया लक्षये (बहुरूपतां) वहन्तीनां यत्र॒ यत्प्रा- 
 घान्येनान्यतमरूपावभासनं तस्प्रदशं यितुमुत्तरो ग्रन्थः! (वाङ मनःनकायचेष्टंशेषु) 
न ह्यं कोऽपि करिचच्चेष्टांशोऽस्ति । कायचेष्टा अपि हि मानसीभिः सूक्ष्माभिश्व 

` वाचिकीभिरचेष्टाभिर्व्याप्यन्त एव । “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शाब्दा 

-नुगमाइते"' (वाक्यपदीयं १-१२४) इति न्यायात्, मानस्यपि वाचिक्यपि 

"चेष्टा अवश्यं सूक्ष्मं काल (य?) परिस्पन्दमन्दप्राणव्या पाररूपं नाभि (ति?) वतेते । 

 तदुक्तम्-- 

अथंक्रियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः । 

तदुत्कान्तौ विसंज्ञोऽयं च्द्यते काष्ठकूयड़वत् ।॥ (सङः ग्रहः+) 

न च रसोपयोगिलालित्यभागशून्यः कोऽपि नाट्ये परिस्पन्द इत्यन्योन्यं 
-संवलिता वृत्तयः केवलं क्वचित्किचिदधिकमिति प्राधान्येन व्यपदेशः परिवतंते । 
तत्र॒ भारत्याः प्राधान्यं दशयति या वाक्प्रधानेति ! स्त्रीवजितेति 
कंिकीप्राधान्यावकाशं गमयति । संस्कृतेति वचसा प्राकृतपाट्यलालित्यात् 
कंशिकीमवर्यमाक्षिपेदिति सूचयति ! भरतेरिति नटः स्वतो वंशकरं नामधेयं 
येषां (तैः), भरतसंतानत्वात्तदधिते भरताः । भेदा इति अस्यामित्यर्थोऽत्र 

1. ए इ8., 75. वाक्ययुक्ता । 
“अयं लोको भगवता भत हरिणा वाक्यपदीये स्ववृत्तौ (१-१२७) 

उदाहतः, व्याडिसंग्रहात् स्यात् । 



८ नाट्यश्ास्त्रम्ः 

प्ररोचनामुखं चेव वीथो प्रहसनं तथा ॥२७। 

जयाभ्युदयिनी चेव सङद्धत्या विजयावहा । 

सवेपापग्रक्नमनी पुवेरद्धे प्ररोचना ॥।२८॥ 

[उपक्षेपेण काव्यस्य हेवुयुकतिसभाश्रया । 

सिद्धेनामन््रणा या तु विज्ञेया सा प्ररोचना | २६॥' 

नटी विदूषको वापि पाररिपाश्विक एव वा। 

सुत्रधारेण सहिताः संलापं "यत्त कुवते ।२३०।। 

चित्रेवषियिः स्वकार्यत्थिर्वीभ्यद्ध रन्यथापि वा । 

त तु प्रकाराः, त्रैलोक्यव्यापिन्या हि भारत्याः करिच्दशः प्ररोचनारूपः, 

एवमामूखस्वभाव इत्यादि । अत एवाह--अङ्खत्वमिति अंरत्वं प्राप्ता इत्यरथः, 

अन्यथा यदि रूपकस्याङ्गत्वं प्राप्ता इत्युच्यते तदा वीथी प्रहसनं च रूपक -- 
भेदः, न तु रूपकस्याङ्गम् । तथा नाट्यस्याङ्खत्वं प्राप्तं (प्राप्ता?) नाटचमिति समु-. 
दायः । यदि वा एकैकमपि काव्यं दशरूपमित्युक्तं प्राक् । पुवरङ्ख इति 
तद्विषये, प्ररोचना पूर्वमुक्ता तत्र च कृते वा प्ररोचना सा भारत्यंश इत्यथः । 

नटीत्यादिना आमूखं लक्षयति । वा शब्देन व्यस्तानां नदीप्रभृतीनां 
सूत्रधारेण सद्खातमाह । अपिशब्देनात्मना समस्तानां, द्वितीयो वा चन्दः 

समस्तव्यस्ततां विकल्पयति । एवशब्दः सूत्रधारस्यावर्यंभावं दशयति ।. 

चित्रैरिति भाविरूपकार्थानुक्लविषयानुसारिभिः, स्वं कायं नटनव्यापारं, 

वीथ्यङ्खैरिति दिलष्टवक्रोक्िप्रल्युकितप्रायेरित्यथंः, यथा “भीताम्बरगुर- 

दाक्त्या हरत्युषां प्रसभमनिरुद्धः” इत्यादि । अन्यथेति स्पष्टोक्तिप्रत्यु- 

क्तिभिः, यथा नागानन्दे “नाटयितव्ये किमित्यकारणमेव रुद्यते" इत्यादि ५ 
श्रामुखमिति मुखसन्धेनिवतः ते यतः, आड मर्यादायाम्, यदि वात्रामुखं प्रारम्भमी- 
षन्मुखं वा प्रस्ताव्यतेऽनयेति (प्रस्तावना) बाहुलकेन तच्छीलसंज्ञयोरिति 
“““*“* “निकारो न भवति । तत्र कदाचित्कार्याभिमुखं नीयते पूवेरङ्गविधिः+ 

1. &ऽ9.; पऽ. श्रय । 

|) 0) 

--- - - -4+ 



वशोऽध्यायः ८६. 

"आम् खं तत्तु विज्ञेयं बुधे: प्रस्तावनापि वा ।॥३१॥ 

[लक्षणं पुववंमुक्तं॑तु वीथ्या प्रहसनस्य च। 

. आमुखाङ्खान्यतो वक्ष्ये यथावदनुपुवंशः ॥ | ३२॥ ` 

उद्धात्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 

प्रवत्तकावलगितिं पञ्चाद्धान्यासुखस्य तु । २३३ 

तदभिमुखं वा कार्यारम्भः तन्नीयते, सा द्विधेति (५-१८०) पूवैरङ्घाध्याये 
दरितमस्माभिः। एवं च यदा स्थापकोऽपि सूत्रधारतुल्यगुणाकारो रामादिवदेवे 
प्रयुज्यते तदेदं कविकृतमामूखं भवति । 

अन्ये त्वाहुः-पूवेरद्गाघ्यायेऽपि या प्रस्तावनोक्ता सापि भारतीभेद 
एवेति, कि द्रं विध्याभिधानप्रयासेन । यत्त “कुद्धो भीम इत एवाभिवतंते 
तन्न युक्तमस्य पुरतोऽवस्थातु " इत्यादि, तत्तदीयसत्त्वावेदादेवास्य प्रकाशनाय 

सामाजिकानां साक्षात्कारकल्पाध्यवसायसम्पतत्यर्थं सूत्रधारेणोच्यते, शिशु- 
सन्त्रासाय कयाचिदाकृत्या करिचदत्रस्यन्नपि च्राससंरम्भगभंमाह “अय 

मागतो राक्षसः” इति, यथोक्तः भावाध्याये (७) ““सत्त्वयुद्धा मूतंव्याः 

इति, एतच्च तत्रैव निर्णतिम् । तस्यामुखस्य पञ्चाद्धानि भेदा इत्यं; । 

ननु एवं सति पञ्चानां युगपत्प्रयोगे प्रस्तावना प्रयुक्ता स्यात्, न 
चेतन्मूनेरभिमतम् ! तथा हि वक्ष्यति-- 

एषामन्यतमं रिलष्टं योजयित्वाथेयुक्तिभिः । 

पा्रग्रन्थैरसम्बाघधं प्रकूर्यादामूखं ततः ।। (२०-२३७) 

इत्युह् शे । यद्यपि पडचादवलगितमुक्तं तथा तयोस्तुल्यं, लक्षणस्य पूर्वोक्तित्व- 

मित्यारयेनाह--उद्धात्यकावलगितयोलंक्षणं कथितमिति वीथ्यङ्कव्याख्याने, 

1. {98.., 6. ५0 1017 1620 02€76 1५0 11168. 

2. 1९ 88., 7१8. भमूखाङ्कानि पञ्च वं , 

* “सत्त्वविशुद्धाः कार्यां यथास्वल्पा भवन्ति" (७-१४७) इति भागस्यः 
व्याख्यानावसरे । तदव्याख्याभागो नष्टः । 



९५ नाट्यदास्त्रम् 

उद्धात्यकावलगितग्लक्षणं कथितं मया । 

दोषाणां लक्षणं विभ्रा व्थाख्यास्याम्यनुपुवेश्चः ।।३४॥। 

सुत्रधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्याथमेव वा। 

गृहीत्वा प्रविकेत्पान्रं कथोद्धातः स कौतितःः ।।३५।। 

प्रयोगेतु प्रयोगं तु सूत्रधारः प्रयोजयेत् । 
=, 

ततश्च ॒प्रविजञेत्पाच्र प्रयोगातिक्षयो हि सः ।।२३६॥ 

कालप्रव्तिमाधित्य वणेना या प्रयुज्यते । 

तदाश्नयाच्च पात्रस्य भ्रवेशस्ततप्रवृत्तकम् ।३७॥। 

एषामन्यतमं हिलष्टं योजयित्वार्थयुक्तिभिः । 

° [ तस्मादङ्खद्रयस्यापि सम्भवो न निवायेते ।\ | ३८। 

तकत 999 कक 99999 9999999 99999999 99999999 

यद्यपि च प्रस्तावनायामन्यान्यपि वीथ्यङ्गानि भवन्ति, आमूुसामान्य- 
-लक्षणेऽप्युक्तं वीथ्यद्धरिति, तथाप्युद्धात्यकमवलभितं च भाविकाव्यार्थं- 
प्रस्तावनेति बालरद्ध(प्रस्तावने प्रबलमङ्धं? ), तथा तयोलेक्षणम्-- 

पदानि त्वगतार्थानिये नराः पनरादरात् । 

योजयन्ति पदेरन्यं स्तदुद्धात्यकमुच्यते ॥ 

थत्रान्यस्मिन् समावेद्य काथं मन्यत्प्रसाध्यते । 

तच्चावलगितं ।इति (१८-११६) । 

वाक्यमिति, यथा--(रत्नावल्यां ) “्रीपादन्यस्मात्'' इति । वाक्यार्थे 
यथा प्रतिमानिरुद्--“पीताम्बरगुरुशक्त्या हरत्युषां” इति । केवलमन्न 

1. ६38. 3. अवगलितयोलक्षणं । 
2. पऽ. प्रयोगातिशयो हि सः । 
3. 95. प. प्रवृत्ति कार्यं । 
4. ए 898.. $. योजयित्वा तु युक्तिभिः । 
5, {{99., दऽ. ५0 001 1426 1175 1116. 
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“विक्षोऽध्यायः, ६१ 

पात्रग्रन्थंरसंबाधं प्रकुर्यादामुखं ततः, । 

एवमेतद्बुधेन्ञ यमामुखं विविधाश्रयम् ।।२६। 

लक्षणं पुर्वेमुक्तं तु वीथ्या प्रहसनस्य च ॥ 

[ इत्यष्टाधंविकत्पा वुत्तिरियं भारती भयानिहिताः ॥ 

सात््वत्यास्तु विधानं लक्षणयुक्त्या प्रवक्ष्यामि । |४८०॥ 

या सात्त्व तेनेह गुणेन युक्ता 

न्यायेन वृत्तेन समन्विता च । 

हर्षत्किटा संहृतशोकभावा 

सा सात्त्वती नाम भवेत्तु वृत्तिः ।४१।। 

व्क -9-क-क-क- कक कक 99 -9--क--क-क-क--र-क-क 9 क कक क क-कै कक 9 क#- 0 -की" -क--क---को- नकी क- क की) 9 कीवी 

वीथ्यङ्कनिबद्धम् ! कथा काव्य्थेरूपा, उर्वमेव हन्यते तत्रेति गम्यते 
कथोद्धातः । 

प्रयोग इति प्रस्तावनात्मके, प्रयोगमिति नाट्यात्मक भावितम्, एकेस्तु- 
शब्दो भेदान्तरेम्यो व्यतिरेकमाह, द्वितीयोऽवधारणे । सूत्रधार एव यत्र 
प्रयोगे प्रयोगं समुद्गककवाटयुगलबद्योजयति स ॒प्रयोगद् यदलेषणासप्रयोगाति- 
खयः । यथा विक्रमोर्वश्याम्--अथ कुररीणामिवाकाशे शब्दः श्रूयते । अः 
ातम्-- 

ऊरूद्भवा नरसखस्य मूनेः सुरस्त्री 

क लासनाथमूपनुत्य निवतंमाना । 

बन्दीकृता. विबुधवैरिभिरधेमागे 

 कन्दत्यतः करुणमप्सरसां गणोऽयम् ॥ इति । 

यदा कालप्रवत्ति कांचिदवलम्ब्य यथा सूत्रधारेण किञ्चिदरस्तु वण्यंते तदा- 

1. ए88., }२8. वुधः 

2. 98. 743. विबुधाश्रयम् । 
3. 99. 8. प्रोक्ता । 
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वागङ्खाभिनयवती सत्त्वोत्थानः वचनप्रकरणेषु ) 

सत्त्वाधिकारथुक्ता विज्ञेया सात्वती वृत्तिः ।॥४२] 

वीराद्भुतरौद्ररसा निरस्तभ्पुद्धारकरुणनिर्वेदाः । 

उद्धतपुरुषप्राया परस्पराधषणकृता च ।1४२।। 

उत्थापकश्च परिवरतकश्च सल्लापकटहच संघात्यः 

ववी कक 9 क --कन--क 9 र --द- क -क--क------- दी --य> --दन #-क--क-क#-6- कै-क --क- कक -- क#--#-@-9-9-#-@- 

[प्रश्रयेण च पात्रस्य प्रवेशः तत्कालप्रवृत्त्या स्वार्थोक्तत्वात् प्रवृत्तकम्, यथाः 

“अस्यां शरदि- 

सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः ।” (वेणी १) इत्यादिः 
पातरग्रन्थेरसम्बाधमिति यत्र न भूयांसि पात्राणि अल्पपाच्रेऽपि म्रन्थबहुलत्वं 
तथारूपमामुखं कुर्यत् । विविधाश्रयमिति बहुभेदभित्यथः । पृवेमुक्तमिति. 

दरशरूपकाध्याये । 

यद्यपि अभेदव्यतिरेकेणापि भारती (तो?) (न्यायो) न दृश्यते तथापि 

न्यायेनेति तत्प्रकार्चतुष्कं निरूपितम् (१०-७२) सात्वतो गुणः मानसः 
व्यापारः । सत्स्व प्रकाशः तद्विद्यते यत्र॒ तत्सत्त्वं मनः, तस्मिन् भवः \. 

सत्वोत्थानस्य सत्त्वाधारस्य, वचनं येषु प्रकरणेषु काव्यखण्डेषु, तेषु वा- 

गद्धाभिनययुक्ता सती, सत्त्वस्य सात्तविकाभिनयस्याधिकारे अआधिक्यक्रिययाः 

सात्वतीवृत्तिर्युक्ता भवतीति सम्बन्धः । | 

श्यद्धारे विषयनिमग्नं मनः, करुणे कान्दिशीक, निर्वेदे मूढमिति तद्रा. 

पारो भवन्नपि क्रोधविस्मयोत्साहेष्विवे न सातिशयं परिस्फुरतीति दशयति 
वीरादभुतरोद्ररसेति । आधर्ष॑णं वाचा न्यक्कारः 1 उत्थापयति यो मानसः 

परिस्पन्दः स ॒तावदुत्थापकः तस्सुचको व्यापारक्रम उपचारः, तथोक्तः ५ 

तथा वेणीसंहारे भीमः--भो भोः श्युण्वन्तु भवन्तः-- 

1. ऽ. सत्त्वोथान । 

2. ८ 95., 73. विज्ञेया ह्यल्पकरुणम्यु गारा । 
3. ८ 85,., 745. ससघातः। 
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चत्वारोऽस्था भेदा विज्ञेया नाट्यतत््वज्ञं : ।४४।। 

महमप्युत्थास्यामि त्वं तावदश्ञयात्मनः शक्तिम् । 

इति 1संघषेसमुत्थस्तज्जञं रुत्यापको ज्ञे यः ।४५।। 

उत्थानसमारब्धानर्थानुत्सुज्य योऽथेयोगवशात् । 

अन्यानर्थान् भजतं स चापि परिवतंको ज्ञेयः ।४६।। 

| भ्निदिष्टवस्त् विषयः प्रपञ्च बद्धस्त्रहास्यसंयुक्तः । 

संघषे विशेषकरत स्त्रिविधः परिवतेको ज्ञेयः |।४७॥। 

साधषजो निराधषेजोऽपि वा ऽरागवचनसंयुक्तः । 

साधिक्षेपालापो ज्ञेयः सल्लापकः सोऽपि \।४८।। 

त त श 

स्पृष्टा येन शि रोरुहेषु पड्युना पाञ्चाल राजात्मजा 

येनास्या: परिधानमप्यपहूतं रज्ञां कुरूणां पुरः । 

यस्योरः स्थलदोणितासवमहं पातु प्रतिज्ञातवान् 

सोऽयं मद्मजपञ्जरे निपतितः संरक्ष्यतां कौरवाः ॥ इति । 

`परिवतेको यथा तत्रैव भीमः-सहदेव गच्छ त्वं गृरुमनुवतेस्व । अहमप्य- 
 स्त्रागार प्रविह्यायुधसहायो भवामि । 

सहदेवः--भआ्यं, नेदमायुधागारम्, पाञ्चात्याश्चतुश्शालमिदम् । 

भीमः--कफि नामेदं (इत्यादि यावत्) अथवा मन्त्रयितव्यैवे मया 
पाञ्चाली । इति 

अस्त्रागारप्रवेलपरित्यागेन पाङ्वालीदशंनात्मककार्यान्त रसम्पादको मानसो 

व्यापारः परिवर्तयति कार्यमिति, परिवतेकवचनं तूपचारारूढम् । एव- 
मुत्तरत्रापि । 

1. 98. २8. संघषंसमाश्रयमूत्थितं । 

2. ६6९. 148. ५0 1101 7680 1. 

3. 88., २. वापि विविधवचनसंयुक्तः । 
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(1धर्माधर्मसमुत्थं यत्र॒ भवेद्रागदोषसंयुक्तम् । 

साधिक्षेपं च वचो ज्ञेयः संलापको नाम) ।४६॥ 

ध्मन्त्राथंवाक्षयश्ञक्त्या देववक्ञादात्मदोषयोगा्रा । 

संघातभेक्नननस्तज्जं: स घात्यकोः ज्ञे यः ।।५०।॥ 

(4बहुकपटसंश्रयाणां परोपघाताशयप्रयुक्तानाम् । 

कंटानां संघातो विज्ञेयः कूटसंघात्यः) ॥*५९१॥ 

इत्यष्टाधंविकल्पा वृत्तिरियं सात्वती मयाभिहिता । 

कौशिक्यास्त्वथऽ लक्षणमतः परं सम्प्रवक्ष्यामि ।॥५२॥ 

वक व ४०१ 

सह (आ) धषेणेन यद्वाक्यं (साधर्ष) तद्धिरहितं निराधर्षं, तेन खलीकारका- 
दचनादन्यतोऽपि वा सत्, अनन्तरमधिक्षेपं वचनमभिभावकं मानसं कमं 
तत्सल्लापकशब्दवाच्यम् । यथा-- 

अरवत्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा 

स्वैरं शेषे गज इति क्रिल व्ाहूतं सत्यवाचा । (वेणी ° ३-११). 

इत्यत्र सत्यवाचेति । 
॥ 

(सङ्कातभेदजनन इति) सद्धातस्य भेदं जनयति यो युधि स सद्धा. 
व्यकः, सम्थक्घात्यः शवुवर्गो येन, सद्धातकविषयाद्वा सद्धात्यकः, सङ्खात- 
भेदश्च परेण सामादयुपायवबलेन वा क्रियते । यथा भीमो युधिष्ठिरेण साम्ना 
भेदितः, अतः शिखण्डिनं पुरस्कृत्य यो द्धव्यर्च । द॑वात्संपद्यते, यथा द्रोणेनोक्तं 
सुते हते शस्त्र त्यक्ष्यामीति । आत्मदोषे वा स्वकटकलक्षणेन, यथा कणन सहु 

1. {ट 989., १8. ५0 1701 7684 {115 ४686. 

2. {६ ५8., }२8. मित्र्याथेवाक्ययुक्त्या । 

3. ९8६. }प8. संघातको । 

4. £.99., 749, 01011 115 शलाः§&, 

5. -&989., 7प8. इह । . 

पव मोकेततषे। तै च्छ् ज 

1 क क त व क ५ १ ---= ~ न प 
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या श्लक्ष्णनेपशथ्यविशेषचिघ्रा 

स्त्रीसंयुता या बहुनत्तगीता। 

कासोपभोगप्रभवोपचारा 

तां कैशिकीं वृत्तिमदाहुरन्ति ।५३२।। 

[1बहुवाखः (तगीत | श्य द्धाराभिनयचित्रनेपथ्या । 

माल्यालङ्ारयुता प्रशस्तवेषा च कान्ता च ॥५४।। 

चित्रपदवाक्यबन्धंरलङः कता , हसित रुदितरोषद्येः । 

स्त्रीपुरुषकामयुक्ता विज्ञेया कंशिकीवृत्तिः] ।५५।) 

नमं च नमस्फुञ्जोः नमेस्फोरोऽय नमंगभंश्च । 

कशिक्याद्चत्वारो भेदा द्यते समाख्याताः ।५६। 

आस्थापितश्यृद्धारं विश्युद्धकरणं निवृत्तवीररसम् । 

॥ मि) 0 

कलहायमानोऽदवत्थामा रास्वत्यागं करोतीति । अत्र च सतत्वाधिक्यमपरा-. 

ध्यति “कथं नामाहुमेवंभूत'' इति (वेण्यां तृतीयेऽङः केऽन्ते } । 

श्रथेत्यनन्तरम् । अतःपरमित्येतेभ्यो लक्षणेम्यः पुथरभूतमित्यथंः } 

दलक्ष्णः सुकुमारः दिलष्यति हृदय इति कृत्वा । नैपथ्यविशेषो वस्त्र माल्यादिः 

तेन चित्रा, बहू विपुलं गीतं नृत्तं च यस्याम्, कामोपभोगो रतिः ततः प्रभवो 

यः स ॒श्ुद्खारस्तद्बहुल उपचारो व्यवहारो यस्यां, सा तथोक्ता । (कंरिक्या- 
चत्वायेङ्कानि न्म्य नर्मोपपदानि च तत्र नमंणः शृङ्खारस्थापकत्वं) हासप्रधा- 

नता च तदेति सामान्यलक्षणम् । तत्र हास ईर्ष्या वा सूचयितु परं वोपालब्धु 

परहूदयं वाक्षेप्तुमिति तरिधा (आत्मेति) आत्मनः परकीयस्य चित्तस्योपक्षप 
मात्मसमीपकरणम् । उदाहूरणम्- वासवदत्ता (फलकमृदिश्य सहासं) 

1. 1 89.., 146. 60 101 1626 {1656 9६868. 

2. एए 88., 74९. स्फूर्जा । 



. ९६ नाट्यशास्त्रम् 

हास्यप्रवचनबहूलं नमं विविधं विजानीयात् ।॥*५७॥ 

1ईय्यक्रधप्रायं सोपालम्भकरणानुविद्धं च। 

आत्मोपक्षेपक्तं सविप्रलम्भं स्मृतं नभं ।॥५८॥ 

नवसङ्कमसम्भोगो रतिः समुदयवेषवक्यसयुक्तः । 

ज्ञयो नम॑स्फुञ्जोऽ ह्यवसानभयात्मकश्चं व £ ।।५९।। 

एसा वि अवरा तस्स समीवे जाआ लिहिदा। एदं वि अय्यवसन्तअस्स 

विण्णाणम् (एषाऽ्यपरा तस्य समीपे जाया लिखिता एतदप्यायंवसन्तस्य 

विज्ञानम्) । 

द्वितीयस्योदाहुरणं--““रीताुर्मुख'" मित्यादि न्रुतवती वासवदत्ता यदा 
` राज्ञोच्यते, “प्रिये वासवदत्ते” इति तद्चसोपालम्मं सा सहासमाह- 

"अय्यउत्त मा एव्वं भण" इत्यादि । 

तृतीयस्य सृुसद्धता (विहस्य) “जादिसो तुए कामदेवो आलिहिदो मए 

वि तारिसी रई आलिहिदा । ता अक्षंभाविणी, कहेहि दाव वृत्त॑त्तं 1" 

एवं चधिभेदं नमल्यिमाख्याय नमंस्फुञ्जं प्रकारयितुमाह नवसङ्कमेति 

नवसद्खममात्र एव सम्भोगो यत्र । कथं तस्य सङ्कमस्य सम्भोगत्वमित्याह् 
` रतिसमुव्येति । रते रन्योन्यास्थाबन्धरूपायाः समुदयः स्फुटत्वं, यस्ताद्शेन 

वेषेण वक्येन वा योगो यत्र । अवसाने च मयं पुवेनायिकाक्रतम् । यथा 
रत्नावल्यामुदयनस्य सागरिकायाइ्च नमंणः स्फुञ्जो विघ्न इत्यथैः । 

विविधा भावाः भयहासहषंत्रासरोषाद्याः लबंलेवेरित्यत एव भयादीना- 

मंशेन भावात् स्थायित्वानुपगमात् भयानकहास्यरोद्रादिरसतापत्तिनं सम्भ- 
वति । श्बङ्कारस्तु पुवं एव “जस्स किदे तुमं एत्थ आअदासे एत्थ एव्व 

चिन्टदि"" इति सुभङ्कतोक्तौ# हासलवः, न हास्यो रसः । 

1. 898., 745. ईष्यक्रोधप्रयासोपालम्भवचनानुविद्धं च । 
2. 1९ 88., 749. समूदयवाक्यवेश । 
3. 33. }प 8. नमस्पुर्जो । 
4. 1६88., 75. भयानकञश्चंव । 

पत पयो नाययति याणा हि टद तः भभम भतन भो भ्ल ॥च 
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विविक्ानां भावानां लवेलेवेभंवित्तो ब दिशे 1 ] 
^ 

असमग्राक्षिप्तरसो नमंस्फोरस्तु विन्न ।।६०।। 

विज्ञानरूपःशोभाधनादिभिर्नायको गुणे्यत्र । 

प्रच्छन्नं व्यवहूरते कायंवशान्नमंगर्भोऽसौ ।६१।। 

शपुवंस्थितौ विपद्येत नायको यत्र चापरस्तिष्ठेत् । 

तमपीह नमेगभं विद्यान्  नाटयभ्रयोगेषु ।।६२॥। 

इत्यष्टाधविकल्पा वृत्तिरियं कंशिकी मयाभिहिता । 

अत ऊष्वेमुद्धतरसामारभटीं संप्रवक्ष्यामि ।।६२३॥ 

"सहि कस्सकिंदे अहु एत्थ आअदा” इत्यत्र सागरिकोक्तौ (रौद्र) लवो 

न तु रोद्रः । एवमन्यत्र । नमंण इति तदुपलक्षितस्य श्ृङ्खारस्य स्फोटो 

वैचिच्यं चमत्कारोल्लासकृतस्पुटत्वं यत्रेति । 

स्ुङ्खारोपयोगिभिविन्ञानाद्यैः प्रच्छन्नं यत्र नायक आस्ते नवसमागमसिद्धये 

स॒ नमंगमः | नर्मोपयोगिनो विज्ञानाद्या गर्भीक्रिता इव प्रच्छन्नतया यत्रेति 

यथा प्रच्छन्नरूपो नायकः सद्धु तस्थानं गच्छति । 

(उदतेति) दीप्तरसा रौद्रादयः उद्धताः (भ्रारभटेति) आरमटानां ये 
गुणाः क्रोधोवेगाद्यास्ते (प्रायेण) बाहुल्येन यत्र, बहुभिः कपटं; यद्वञ्चनं तेनो- 
पेता। केपटत्रयं च समवकारलक्षणे (१८-७१) व्याख्यातम् । यत॒ एवास्यां 
क्पटयोगोऽत एव॒ दम्भप्राधान्यमसत्यवचनसम्भवश्च । (स क्लिप्तकेति) संज्ञया 

1. 1८६8. विशेषः । क 

2. ८889.., पऽ. सम्भावनादिभिः । 

3. ह 38., प. पूवंस्थितानिपद्येत यत्र चान्यतमनायकस्तिष्ठेत् । तमपीह 

नगरम वदन्ति नाटूयप्रयोगेऽस्मिन् ॥ 



६८ नाट्यश्यास्तम 

भ्रारमेटप्रायगरुणा तथैव बहूुकपटवञ्चनोपेताः । 

दम्भानृतवचनवती त्वारभली नाम विज्ञेया ।६४॥ 

पुस्तावपातः प्लुतलद्धितानि 

च्छेदयानिः मायाकृतमिन्द्रजालम् । 

चित्राणि युद्धानि च यत्र नित्यं 

तां तादृशीमारभटीं वदन्ति ।६५।। 

श्षाडगुण्यसमारब्धा हठातिसन्धानविद्रवोपेता । 

लाभालाभाथेकता विज्ञेया वृत्तियारभटी ।६६।१ 

संक्षिप्तकावपातौऽ वस्तुत्यापनमथापि? संफेटः । 

एते ह्यस्या भेदा लक्षणमेषां प्रवक्ष्यामि ।६७॥ 

अन्वथंश्ञिह्पयुक्तो बहूुपुस्तोत्थानचित्रनेपथ्यः । 

1, >) 0 1 9. 0 0 त 1 0 

क्षिप्तानि वस्तूनि विषयोऽस्येति संक्षिप्तकः । तानि वस्तुनि दशयति (अन्वर्थंत्ति) } 

अथेन प्रयोजनेनानुगतः शित्पयुक्ताः कुक्षलरित्पिविरचिताः, अर्था यत्रेति 
अत्रैव दिशं दशंयति (बहृहुस्तेति) । बहु विपुलं, पृस्तस्योत्थानंः प्रकटध्वं 
विचित्रं च नेपथ्यं खद्कचमंवर्मादि यत्र पस्तयोगे। यथा मायारिरोनिक्षेपे 
रामाभ्युदये चित्रं नेपथ्यम्, यथा (वा) रवत्थास्नः (वेण्याम्) । 

भयातिदयेन हर्षातिश्येन च क्षिप्रमेव प्रवेशनिर्गमौ यत्र पात्राणं, तथा, 

विद्रवो वाक्यादिकृतो विनिपातोऽवस्कन्दः ताभ्यां कृतं सम्भमाचरणं आवेग. 

प्रधाना चेष्टा यत्र, सोऽवपातः, अवपतन्त्यस्मिन् पात्राणीति । यथा कृत्या- 

नम 

1. 88, बहुवचनकपटा च । 
2. 88. कथ. प्रस्तावपात्त । 

` 3. 88. पपिऽ. चान्यानि + ` | | ध 
4, ह 38., 8. युक्तानि । ^. ` 

` 5. ८88. या षडगुणसंरन्धा पराततिसंधान । १8. 60९8 ०011684. 
9 &ऽऽ. धातौ । = , ˆ. = ८ द क | 

0 1 

~ ग 
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विद्योऽध्यायः ६& 

संक्षिप्तवस्तुविषयो ज्ञेयः संक्षिप्तको नाम ।६८।। 

भयहषसमुत्थानं ` विद्र वविनिपातसंश्रमाचरणम् । 

ल्िव्रध्रवेशनिगंममवपातमिमं विजानीयात्? ॥६६।। 

सवंरससमासकतं सविद्रवाविद्रवश्यं वापि। 

नाद्यं विभाग्यते यत्तदस्तुत्थापनं ज्ञेयम् ।॥७०।। 

संरम्भसंप्रयुक्तोः बहयुद्ध नियुद्धकपटनिमे द: । 

शलप्रहारबहुलः सम्फटो नाम विज्ञेयः ।७१॥ 

एवमेता बुध्या वृत्तयो नाट्यसंश्रयाः । 

रसप्रयोगमाघां च कीत्यमानं निबोधत ।७२॥ 

ददवव, "कोन 1 

रावणे षष्ठेऽद्कु “प्रविश्य ख ङ्कहस्नः सप्रहारः पुष" इत्यतः प्रमृति यावदसौ 
सिष्क्रान्तः । न 

(वस्तुत्थापनमिति) वस्तूनां बहूना (मर्थाना) मृत्थापनं प्रसङ्गतनिबन्धनं . 

यत्र कायं तत्तथोक्तम् । कानि वस्तूनीत्याह सवंरसेति । रम शाब्देन स्थायिनो 
व्यभिचारिणश्च तेषा संक्षेपेण कृतं करणं यत्र, विद्रवे रग्नचाद्युपत्वैः सह, तंवि- 

हीनम् (च) यथा, तत्रैव (छृत्यारावणे) अङ्क दादभिद्रूयमाणाया मन्दोदर्या भयं, 
अङ्खदस्योत्साहः, रावणं दृष्ट्वा तस्यव हि “एतेनापि सुरा जिता" इत्यादि 
वदतो हासः, रावणस्यातिक्रोधः, “यस्तातेन निगृह्य बालक इव प्रक्िप्य 

कक्षान्तरे” इति बदतोऽङ्गदस्य जुगुप्साहासविस्मयरसा, विध्वंसनं नाट्य- 
तीत्यत्र रावणस्य दोकः--ईत्येवं विद्रवाश्रयं वस्तुत्थापनम् । तद्विप- 

रीतं तु तत्रैव (कृत्यारावणे) द्वितीयेऽङ्कुं (नेपथ्ये कलकलः" इत्यतः प्रभृति 
यावत्सीतां प्रति रावणस्योकितः---"जा लोकपालानाक्रन्दसि" इत्यादि । 
भाविनो वस्तुनः समूत्थापनादपीदं तथोक्तं । तथा च तत्रैव (ृत्यारावणे 
दवितीयेङ्के) ऋषीणामुक्तिः-- 

1. 88. 745. विद्रुतसंश्रान्तवि विधवचनं च । 

2. 88. }प३. विजानन्ति । 

3. ८88 ., पऽ. समायुक्तो । 

५५ ४ {1 7. 
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१०० , नाट्यशास्त्र 

1हास्यभ्पृङ्खारबहुला कंश्षिकी परिचक्षिता 

“सात्वती चापि विक्षेया वीरादभुतक्चमाश्रया ॥७३।। 

ऽरौद्रे भयानके चेव विज्ञेयारभटी बुधैः । 

4्वीभत्सते करुणे चेव भारती संप्रकौतिता 1७४1 

(न ह्यं करस्जं काव्यं किंचिदस्ति प्रयोगतः । 

भावो बापि रसो वापि प्रवृत्तिर्लत्तिरेव वा \।७५॥ 

सवेषां समवेतानां यस्य रूपं भवेद्र । 

स म्रन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सञ्चारिणः? स्मृताः) ॥ 

वुत्यन्त एषोऽिभिनयो मयोक्तो 

वागङ्खसत्वप्रभवो यथावत् । 

दुरात्मन्, नेयं सीता स्वनाकषष्य कृत्येयं यते त्वया। इति 
सम्फेटस्योदाहरणं जटायुयुद्धादि सर्व॑म् (कृत्यारावणे }) । 

मथासां वृत्तीनां संक्षिप्य स्वरूपमाह--हास्यष्पृङ्ारबहला कंशिकीति 
सात्वती चापि विज्ञेया वीराद्भूतशमाश्चया ¦ इति । अचर रामशब्दः शान्तरस- 
परिग्रह इति तद्वादिनो मन्यन्ते । समाश्रयेत्यन्ये पठन्ति । 

1. 95. 9. शुद्धारे चैव हास्ये च वृत्ति स्यात् कौशिकीति सा । 
2. 1<89., 48. सात्त्वती नाम सा ज्ञेया वीररौग्राद्मृताश्चरया, । 
3. &88.; 5. भयानके च बीभत्से रौद्रे चारभटी भवेत् । 

4. 1६88. पऽ. भारती चापि विज्ञेया करुणादमुतसंश्रया 

5. ६.88. भावोऽपि रसो वापि प्रवृत्तिरेव वा । 

6, 88, रूपं यस्य । 

7, ६85. सञ्चारिणो मता । 

र त १ 
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वशोऽध्यायः १०१ 

भ्राहायेमेवाभिनयं प्रयोगे 

वक्ष्यामि नेषथ्यकंतं तु भुयः ।।७५७॥ 

इति भरतीये नाट्यशास्त्रे वृत्तिविकत्पनं नामाध्यायो त्विशःˆ । 

॥ रं १ त क ता क द क क त वा 1 

अस्याध्यायस्याभिनयरेषभूततां दख्यापयन्नध्यायार्थमुपसंहरति भाविन- 

दचार्थमासू्रयति व त्यन्त एष इति । वृत्तिरभिनयस्य दशरूपकात्मा विषयोऽपि 

ध्रन्त इत्यभिनयस्य वृत्तयोऽन्तरमेकदेश आहार्यं इति शरीरव्यतिरिक्तं बाह्य- 

भित्य्यः नटस्य हि सत्त्वात्मा वागभिनयो व्याहूरणीय एव साक्षात्प्रयत्र- 

कृतत्वात् । अत एव तुशब्देन ततो व्यतिरेकमाहायंमेव विशिनष्टि । नेपथ्यकृतं 

त्वाहायें वक्ष्यामीति भूयः कृतं विस्तायं ति शिवम् । 

नृसिहगुप्तायतिनेत्थमत्र वुत्तिस्वरूपं प्रकटं व्यधायि । 

यस्य त्रिणेत्रेण हृदन्त रात्मवृत्तिस्वरूपं प्रकटं व्यधायि ॥ 

दति श्रीमहामाहैषवराचार्याभिनवगुप्ताचायेविरचितायां 

भरतीयनाट््यवेदवत्तावभिनवभारत्यां विशो 
वृत्त्यध्यायः समाप्तिमिगमत् 

1. 1६88. 7२६. पुनक्ष्च । 
2. {६9९. 16205 67 द्वाविश्णोऽध्यायः 
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[8 @ =¬ 

भ्राहार्यानिनय विप्रा शव्याख्यास्याम्यनुपुवशः । 

यस्मात् प्रयोगः सर्वोऽयम!हार्याभिनये स्थितः ॥१।। 

नानावस्थाः प्रकृतयः शूर्वं नेपथ्यसाधिताः। 

अङ्कादिभिरभिन्यक्तिमुपगच्छन्त्ययत्नतः ।॥२।। 

| 0 

अभिनवभारती-एकविशोऽध्यायः 

आहार्याभिनयः 

यस्य॒ सद्धुलपमात्रेण विश्वमाहायंमद्भृतम् । 

तं मानसमहामूति वन्दे भिरिसुतामपि।॥ 

आहार्यस्य सरवेपश्चादभिधानं वागाद्यभिनयेभ्योऽस्य बहिर ङ्घत्वादित्यानु- 
पव्येमिति केचित् । तच्चासत्, अवेदितपूवंमाहायंस्य प्राधान्यादेव त्वद्य सर्वानु- 

ग्राहकत्वं सर्वापिजीव्यताख्यापनाय पर्चादभिधानम् । तदेवानुपुवंश्ञ इत्यनेनोक्तम् । 
तथा चाहु--यस्मात् प्रयौगः सर्वोऽयमिति वागङ्ध सत्त्वात्मक इति । 

अत्रेवोपपत्तिमाह --नानावस्था इत्यादि । नानाभूता या अवस्था रति- 

1. 1९38. 16205 06 त्रयोविदोऽध्यायः । 
2. 1६98. }प३. प्रवक्ष्यामि । 

` 3. 1९38. 48. एवमेव प्रयोगोऽयं यतस्तस्मिन् प्रतिष्ठितः । 
4. 1ए88., 715. पूरवनेपथ्यसुचिकांः । | 



एके दिोऽध्यायः १०३ 

आहार्थाभिनयो नाम ज्ञेयो नेपथ्यजो चिधिः। 

तत्र॒ कायः प्रयत्नस्तु नाट्यस्य शुभमिच्छता ।॥२३॥ 

[ तस््मिन्यत्नस्तु कतेग्यो नंपथ्ये "सिद्धिमिच्छता । 

नाटयस्येह त्वलङारो नेपथ्यं व्यसप्रकीतितम् ।। | ४॥। 

चर्तुं तु नेपथ्यं पुस्तोऽलद्कार एव च। 

तथाद्धरचना चेव जेयं सज्जीवमेव च।५।। 

पुस्तस्तु त्रिविधो ज्ञयो नानारूपन्रमाण्तः। 

सन्धिमो व्याजिमश्चेव वेष्टिमह्चः भ्रकीतितः ।६॥ 

शोकाद्या नानाश्रयभूतारच याः प्रकृतयो -घीरोदात्तादय उत्तमाधमप्रमृतयर्च 

ताः पूर्वं यत्नतो नैपथ्येन साधिताः प्रक्राक्षिताः पद्चादद्धादिभिविभागं अनु- 
भावविषयविभागं नामोपपत्ति देशश्कालादिविभागं चापेयदिभिः स्फुटतमतामा- 

नीयन्ते । तेन समस्ताभिनयप्रयोगचित्रस्य भित्तिस्थानीयमाहार्यंम् । तथा च 

 समस्ताभिनयव्युपरमेऽपि नैपथ्यविशेषदशं नाद्विशेषोऽवसीयत एव । 

यत्त्ववस्थान्तरयोगेऽभिनयान्तरवदाहर्यं न परिवतंते तेन (केन? ) प्रत्युत तथा- 
` भूतस्येयमवस्था प्राप्तेति स्थायिसूत्रानुस्मृतिसंपादनप्रावण्याद्रसं प्रत्यन्तरङ्कत्व- 

माहायंस्यावेद्यते, तथा चारवत्थाम्नो युद्धवीर रससम्पदोपेतस्यायं शोक आयात 
इति तथा येन [यदि] युद्धोचितोज्ज्वलधर्मपरिग्रहा्यपासनं क्रियेतेत्यलं 

हूना । 

ज्ञेयो लोके । नैपथ्यस्य (विधिः अलद्कारः) स इहाहार्याभिनयः, नाट्यस्य 
तु शुभमिति सिद्धिम् । (सन्धिमः) सन्धानं सन्धा तया निवृ त्तिः, सदलादिरूपं 
कियते (इति) सन्धिमः । व्याज सूत्रस्याकर्षादिरूपः क्षेपस्तेन निव त्तो व्याजिमः 

1 ज ज 

1. 88. 1२8. शुभ । 
2. {898., }प8. सम्प्रकीतितम् । 

3. }प8. चेष्ट मरच 



१०४ नाट्यशास्त्रम् 

1किलिञ्जचमेवस्त्राद्यंयंदरूपं क्रियते वबुधैः। 

सन्धिमो नाम विज्ञेयः पस्तो नाटकसंश्चयः ।॥७॥ 

व्याजिमो नाम विज्ञेयो यन्त्रेण क्रियते तु यः। 

2वेष्ट्यते चेव यद्रूपं वेष्टिमः स तु संत्नितः ॥२८॥। 

हो लयानविमानानि चमेवमंध्वजा नगाः । 

श्ये क्रियन्ते हि नाद्ये तु सत पुस्त इति स्ञितः।1६।। 

अलङ्कारस्त॒ विज्ञेयो भमात्याभरणवाससाम् । 

नानाविधः समायोगोष्यङ्खोपाङ्धविधिः स्मृतः ।॥१०॥ 

°वेष्टिमं विततं चैव संघात्यं ग्रन्थिमं तथा। 

प्रालम्बितं तथा चैव माल्यं पञ्चविधं स्मृतम् ।॥११॥ 

4 ° 8 

उपरि जतुसिक्थकरादिना वेष्टस्तेन निवृ त्तो वेष्टिमः। भावप्रत्ययान्तन्निवं, तार्थ 
हइमपं स्मरन्ति (४-४-१० का} । किलिञ्जं भूजंवेणुदलादि । दपं क्रियत इति 
रूपतां नीयत इति यावत् । यन्तरेणेति सू त्रादिप्रयोगेण सन्धिमादयः प्रकाराः ¢ 
केवोपयुज्यन्त इत्याह--श्षेलेत्यादि । 

समायोग इति योजना; स चाङ्खेषु शिरोहस्तादिषु उपाङ्केषु च ललाटा- 
डः गुल्यादिषु निमितः। वेष्टिमं तृणवेष्टनया निर्मितं बहुमालावेष्टनकृतं वा । वितत- 
मित्यावेष्टितान्योन्यरिलष्टमालासमूहात्मकं वस्व्रधारणभयेनोम्मितं वा । सङ्कात्यं 
वत्तं वा अआस्यच्छिद्रान्तःप्रक्षिप्तसूत्रं बहूपुष्पगुच्छोम्भितं वा। ग्रन्थि 
ग्रन्थिभिरुम्भितं वा । प्रालम्बितमिति जालादिपयंन्तव्याप्तिकम् । अवे- 

1, 1 88., 1१३. किलिञ्चवस्त्रचर्मादः । 
2, 98,. }प8. चेष्ट्यते । 
3. 7 88., 1१६. चेष्टिमः । 

4. ए95., पऽ. यानि । 

5. ६ 58.; }२8. माला । 

6. 788. 1२8. चेष्टिमम् 



कविशोऽध्यायः १०५. 

चतुविधं तु विज्ञेयं (नाद्ये ह्याभरणं बुधेः। 

आवेध्यं ब्रन्धनीयं च शकषेष्यमारोष्यमेव च ॥१२॥ 

आवेध्यं कुण्डलादीह् यत्स्याच्छवणभूषणम् । 

आरोप्यं हिमसुत्रादि हाराश्च विविधाश्रयाः ।।१३।। 

भ्नोणीसूत्राङ्खदेः मुक्ताबन्धनीयानि स्ंदाः । 
प्रक्षेप्यं नूपुरं विद्यादस््राभररणमेव च ।।१४\। 

भूषणानां विकल्पं हिः पुरुषस्त्रीसमाश्रयम् । 

नानाविधं प्रवक्ष्यामि देशजातिसमु द्सवम् ।।१५।। 

चडामणिः (समदुटः कश्षिरसो भूषणं स्मृतम् । 

कुण्डलं मोचकं कीलः कर्णाभिरण पिष्यते ॥ १६।। 

मुक्तावली हषकं च ऽसुत्रक कण्ठमूषणम् । 

भ्वेतिकाङ्धः.लिमुद्रा च स्यादद्धःलिविभूषणम् ।१७)। 

ध्यानीनि स्वयमेव व्याचष्टे आवेध्यं कण्डलादीत्यादिना । विविधाश्रयाः 
इति लतासंख्यादिभेदेन बहुभेदा इत्यर्थः । चूडामणिः शिगेमध्ये ! मकुटो 
ललाटोध्वं । कुण्डलमधरपाल्याम् । मोचकं कणेशष्कुल्या मध्यच्छिद्रे कृतम्, 
कीना ऊध्वेच्छिद्रे उत्तरकणिकेति प्रसिद्धा । हषकमिति समूद्गकं सर्पादिरूप- 
तया प्रसिद्धम् । सुत्रकमिति गुच्छग्रीवामूत्रादितया प्रसिद्धम् । वेतिकेति 
सृक्ष्मकटकरूपा अडः गुलिमुद्रा पक्षिपद्माद्याकारेणोपेता । 

. ६ 83., रऽ. देहस्य । 

~ ८88 ., 7य5. प्रक्षेप्यारोप्यके तथा । 

. 88 , 75. श्रोणीमूत्राङ्खदेः। 
38. 78. तिदिशचेत् । 

„ < 99. ऽ. च| 

1८88., 1२3. समुकूटः । 
008. कौला । 

. एप$. ससूतं ६88. सत्सूत्रं । 
, 1८88., 1२8. केटकोऽडः गुलि । © @ ~ > ८ > <> £ *~ 



१०६ नाट्यशास्त्रम् 

1हस्तली वलयं चेव बाहुनालीविभूषणम् । 

श्स्वकश्चूलिका कार्या मणिबन्धविभूषणम् ।१८।। 

` केयुरे अद्खदे चेव कुप॑रोपरि मूषणस्॥ । 

शत्रिसरश्च॑व हारश्च (तथा वक्षोविभूषणम् ॥१६॥। 

7व्यालम्बमौकतिको हारो माला चेवाज्गभूषणम् । 

ष्तलक्रं सुत्रकं चैव भवेत्कटिचिमूर्षणम् ।।२०।। 

अथं पुरुषनिर्योगः कायंस्त्वाभरणाश्रयः । 

देवानां पर्णथवानां च पुनर्वक्ष्यामि योषिताम् ।२१॥ 

0 9 छ्क्क्कष्डककवकष्क क्क कका दा दा 111 

र्चक इति करगोलक्रे विततः ततत ऊर्वं चूलिकेति प्रसिद्धो निकु- 

उचक्रोऽगरबाहुस्थाने--एतन्मणिबन्धविभूषणम्, केयुरः कूपं रस्योध्व॑तः तयोरूष्वं 

त्वङ्खदे । त्रिसरः मुक्तालतात्रयेण । तलकं नाभेरधः तस्याप्यधः सुत्रकम् । 

पुरुषनिर्योगः ओौचित्यमस्य । आभरणाश्रय आभरणविधिरित्यथः । 

ननु सर्वः पुरुषोऽनेन भूष्यत इत्याश ङ्धुयह॒ देवानां पाथिवानां चेति । 

-रिखाव्यालः नागः ग्रन्थिभिरुपनिबद्धो मध्ये केणिकास्थानीयः, तस्यव दल- 

सन्धानतया चित्ररचनानि वर्तुलानि पत्राणि पिण्डीपत्राणि । चूडामणि 

शिरोमध्ये, ततो मकरपत्रं (करिका), ततो ललाटान्तमुक्ताजालिका तोरणं 

जालिकादि्चेण प्रसिद्धा सर्पस्यैव वा शिरस एकमेव सुवणंमुक्तामणि- 

„, {८88.; 7१5. हस्तवी । 

1८85., ३9. रुचको च्चितकंश्चव । 

, ८88., 75. केयूरमङ्कदं, । 
. ७08. भषणे । 
„ ६58. चिरसं । 

. ८.६8. २8. भवेत् । 

7, 85. 1१8. व्यालम्बिमौकितिका हारा माल्याद्या देहभूषणम् । 

8. ८88. 18. तरल । । 

@१ (7 2 {> > क 
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शएकविशोऽच्यायः १०७ 

शिखायां क्िखान्यालः" पिण्डीपत्रः तथेव च। 

चूडामणिमंकरिका मुक्ताजालगवाक्षिकम् ।।२२॥ 

शिरसो भूषणं चेव विचित्रं शीष॑जोलकम्+ । 

5कण्डकं श्िखिपत्रं च वेणीपुच्छ सदोरकः ॥।२३।। 

ललाटतिलकं? चैव नाना क्ित्पत्रयोजितम् । 

9 गुच्छो परि गुच्छक्च कसुमानुकृतिस्तथा'० ।॥२४।। 

कणिका कणंवलयं तथा स्यात्पत्रकणिका । 

कुण्डलं कणमुद्रा च "“कर्णोत्कोलकमेव च ।२५॥। 

13नानारत्नविचिन्राणि प््दन्तपत्राणि चेव हि। 

कणंयोभूषणं 18 ह तत्कणेपूरस्तथंव च ।।२६।। 

कककककका क ा पि िििििििि 

चित्रितम् । वेला (डोला?) प्रायं शीषंतः जोलक भूषण दिखिपत्रं मय्रपि- 

उ्छाकारो विचित्रव्णंमणिरचितः कर्णावतंपकः। कणिकरित्यादिना विकल्पते 

कर्णाभरणान्यपि तु स्थानान्तरभेदात्समुच्चयेनेत्याहुः । 

£98., 145. जालं । 
. {८68., ९ऽ. पिण्डपाघ्रं । 

188. 7२9. मुक्ताजालं गवाक्षकरम् । 

. ६ 53.; 7५5. जालकम् । 

. २5 कुण्डलं शिखिपात्रं । 
. 7२8. गुच्छः, 185. वेणीकञ्ज-सरोचकम् । 

, ८9५9. तिलकद्चैके ]प४. तिलकरच । 

, ८85. प्रयोजितः फ. प्रयोजिताः । 

„ [ए88., पऽ. भ्रूकक्षोपरि, भरुवोरचोपरि । 

. {£ 88., 1२8. भवेत् । 

, 1६88. 1२५. अनेष्टितः कर्णमृद्रा । 

. 188. कर्णोत्कीलक एव चः, 49. कर्णोत्पलकमेव । 

, 1८६89. नानाचित्र । 

14. ८९६. रत्नपात्राणि । 

15; 188. 7२8. कार्यम् । 

«८ € ~ ©\ ५ > (+> > (= 
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१५४ नादूयशास्वम् 

(तिलकाः पत्रलेखाश्च  भवेद्गण्डविभूषणम् । 

त्रिविणी चेव विज्ञेयं भवेदक्षोविभूषणम् ॥२७॥ 

नेत्रयोरञ्जनं श्लेयमधरत्य च रञ्जनम् । 

दन्तानां भ्विविधो रागश्चतुर्णां श्ुक्लतापि वा. ।।२८॥ 

रागान्तरविकल्पोऽयः दो भनेनाधिकोज्ज्वलः । 

भुग्धानां सुन्दरीणां च मुक्ताभात्ितश्ोभनाः ।२६। 

सुरक्ता वापि दन्ताः स्थुः पक्मपतल्लवरजञ्जनाः । 

अश्मरागोद््योतितः स्यादधरः परलवप्रभः ॥२०।१ 

विलासह्च भवेत्तासां  सविश्रान्तनिरीक्षितम् । 

मुक्तावली व्यालः क्तमंञ्जरी रत्नमालिका।२१। 

रत्नावली सुत्रकं च ज्ञेयं कण्ठविभूषणम्। 

7दिसरस्तरिसरदचैव चतुस्सरकमेव च ॥२२। 

तथा श्ृद्धुलिका चव भेवेत्कण्ठविभू्षणम्। 

१्अङ्दं वलयं चेव बाहूुभुलविभुषणम् ।२२॥ 

नाना शशित्पकृतष््चव हारा वक्षोविभूषणम् । 

ककव -क--की-- ककर 9---के क-क- क -क-9---क ककर कक कक कक ककर कक क 99 -क क-कै 

विलासः । तैनायम्थः--एवं भूतेन दन्ताधररागवंचिग्ये सति, सविश्रान्त- 

1. 
2 

3 

४1 

3. 

6 

| 

8 

9 

६ 98., 5. तिलकः पत्रलेखा च । 

. ६58. }पऽ. कार्थं | 

, ८६5. 1५8. विविधारागाः । 

, ए35., 7२8. तथा । 
पऽ. अथं । 

. £ 35., पऽ. मूक्ताभाः सितशोभनाः । 
. 1९88. द्विरसस्तिरसक्ष्च॑व चतुरसकमेव च । 

. पऽ. ६ 88,, 1690 11115 11०6 गल मणिजाला 616. 

. }रऽ. रत्न ।. 
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'एकविशोऽध्यायः १०६ 

मणिजालावनद्ध च भवेत् स्तनविमुषणम् ।1२३४। 

खनज्रकं सोच्छितिक बाहुनालोविसुषणम् । 

कलापी कटकं शद्भो हस्तपत्रं सपूरकमभ् ।।२३५॥ 

मुद्राङ्ध.लीयकं चेव ह्यः गुलीनांः विभूषणम् । 

¶मुक्ताजालादयतलकं मेखला काञ्चिकापि दा ।॥३६॥ 

रराना च कलापश्च भवेच्छछोणीविमूषणम् । 

एकयष्टिभंवेत्काञ्ची मेखला त्वष्टयष्टिका ।२३७।। 

श््विरष्टयष्टी रशना कलापः परञ्चाविशकः | 

दात्निशच्च चतुःषष्टिः शतमष्टोत्तरं तथा ।३८।। 

मुक्ताहारा भबन्त्येते देवपाथिवपोषिताम् । 

°्नूपुरः किङ्डिणीकाहच घण्टिका रत्नजालकम् ।३६॥ 

निरीक्षितं यत् स्मितं तद्भवेदतीवहूयं (विलासः) संपादयत इति तावत् । 

-तलकमिति कवाटद्रययोजितम् । 

यष्टिरिति लता। नुपुरो जान्वधः । किद्कुणीका घण्टिकालग्ने (ग्रा?) । 
-रत्नजालकं (प्रपदा)च्छादकम्। सघोषं सराब्दे कटके । (अडगुष्ठ) तिलका 

इति विचित्ररचनाकृताः । श्राकेशादिति शिखापाशः शिखाव्याल इत्यतःप्रमु- 
तीत्यर्थः । आनखादिति श्रलक्तकरागपयंन्तमिति यावत्। आगम इत्युपादान- 

कारणमिति यावत् । प्रमाणमिति अडः गुल्यादिपरिमाणं (संमितत्वम् । रूपनिवं- 

. 1 88., 7१5. वजरं स्वेच्छितीकडच । 
. ८88.; 75. कटक कल शाखा च । 

35. 78. च स्यात् । 
. ए 88 ., 18. काञ्ची मौकितिकजालादूया क्रु लक मेखलं तथा । 

. 1६38, पऽ. रशना षोडश ज्ञेया कलापः पञ्चविशतिः। 
188., 7प8. नृपुरः किङ्किणीकं च रत्नजालकमेव च । © ८ ~+ ~ £> ध 
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(सघोषे कटके चव गुल्फोपरिविभूषणम्। 

°जद्कयोः पादपत्रं स्यादङ गलीष्वडः गुलीयकम् ।।४०॥ 

अडः गुष्ठतिलकाषश्चेव पादयोक्च विभूषणम् । 

°तथालक्तक रागश्च नानाभवतिनिवेशितः ।४१॥ 

अश्लोकपल्लवच्छायः स्यात् स्वाभाविक एव च॑) 

एतद्विभूषणं नार्य अकेशादानखादपि ।(४२। 

यथाभावरसावस्थं विज्ञेयं दिजसत्तमाः० । 

आगमश्च प्रमाणं च रूपनिवेणेनं तथा ।।४३।। 

6विष्वकमं मतात्कायं सुबुद्धयापि प्रयोक्तृभिः । 

न॒हि शक्यं सुवणन मुक्ताभिर्मणिभिस्तथा ।1४४;। 

7स्वाधीनमिति रुच्यव करतुमद्गस्य भूषणम् । 

श्विभागतोऽसिप्रयुक्तमड़ शोभाकरं भवेत् ।।४५।। 

यथा स्थानान्तरगतं भूषणं रत्नसंयुतम् । 

णेन) मिति : शुल्कादि विर्ध॑तेनं (यथास्वभावम्)। विरवकर्म॑णा प्रोच्यते 

याड निदिष्टं ताडक्कार्यंमित्यथैः । सुब्ुद्धथे ति लोकप्रसिद्धापीत्यर्थः । 

1. ६ .88.; 8. संघोषक्रटकं । 
2. षऽ. पदयोः । 

3. 98. ६ अङ गृष्ठं तिलक । 
4. ए ५8., }प8. तथेवान्नक्त । 

. 88., 7२5. विज्ञाय वं प्रयोजयेत् । 
~ 88., 715. विहवकर्मोद्भवं कार्यं बुध्वा चापि प्रयोजयेत् ॥ 

ए 58. }प६. स्वाधीनं तेप्सया चैव । | 
~ 35 7१5. विभावतरो 4. . .. “~, 
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नतु नाट्यप्रयोगे तुः कतंव्यं भूषणं बहुः ।\४६॥ 

खेदं जनयते तद्धि सव्यायतविचेष्टनात् । 

गुरुभावावसन्नस्य स्वेदो मूर्छा च जायते ।४७॥। 

गुवबभिरणसन्नो हि चेष्टां न कुरुते पुनः। 

*तस्मात्तनुत्वचकृतं सौवर्णं मूषणं मवेत् ।१४८॥ 

“रत्नवज्जतुबद्धं वा न खेदजननं भवेत् । 

स्वेच्छया भुषणविधिदिव्यानामुपदिषहयतेऽ ।।४६। 

यत्नभावविनिष्पन्नं मानुषाणां विभूषणम् । 

° [वेष्टितं विततं चैव सङ्कात्य ग्रभ्थिमं तथा। ५०] 

लस्बशोभि तथा चैव॒ माल्यं पञ्चविधं स्मृतम् । 

आच्छादनं बहुविधं नानापत्तनसं भवम् ।५१॥। 

तज्ञेयं चिप्रकारं तु शुद्धं रक्तं विचिचितम् । 

दिव्यानां भूषणविधियं एष परिकीतितः ।१५२॥ 

मानुषाणां च कत्तव्यो नानादेशसमाश्चयः| | 

"मूषणेश्चापि वेषेश्च  नानावस्थासमाभयेःऽ ।५३॥ 

"नक्की. क-म" क -4- 9-0-90 क - 9 क-कै कक कक कक क कीवी क की ---0+ -कीक२.- 

॥ पत्तनं देशः । शुद्धमिति शुक्लवणंकम् । रक्तमिति कृसुम्भनील्यायन्य- 
तमोपरक्तम् । विचित्रमिति वहुवणेम् । विभक्तिः विभागः । 

1. 35. १5. प्रयोगेषु । 
2. 008. गुर् । 

3. ६.88. }प8. तस्मान्त स॒म्यक् च । 
4. 88., 1२8. जतुपूर्णाल्परस्नं तु । 
5. ए 38.; यऽ. यदभावाद्वि तिष्पन्ना । 

| 6. ए 38., 1१8. 0० ०1 1986 वेष्टितं" "नानादेशसमाश्चयः \ 
र द .. - ८, 4. 88. भषणं चापि वेषस्तु। 

«९ 

एय (| न पवस 
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दिन्याङ्कनानां कतंग्या विभक्तिः स्वस्वभूमिजा । 

विद्याधरीणां यक्षीणामप्सरोनागयोषिताम् ।।५४।। 

ऋषिदवतकन्यानां वेषेननित्व मिष्यते । 

तथा च सिद्धगन्धवंराक्षसासुरयोषितम् ।५५। 

दिष्यानां नरनारीणां तथेव च रशिलण्डकम् । 

शिखापुटशिखण्डं तु मुक्ताभयिष्ठ पूषणम् ।५६।। 

विद्याधरीणां क्त्यः शुद्धो वेषपरिच्छदः। 

"यक्लिण्योऽप्सरसश्चेव कार्या रत्नाविभूषणाः ।।५७।। 

भसमस्तासां भवेद्रेषो यक्षीणां केवलं शिखा । 

“दिव्यानामिव कतेभ्यं नागस्त्रीणां विभूषणम् ॥५८॥। 

मुक्तामणिलताप्रायाःऽ फणास्तासां तु केवलाः । 

कायं तु मुनिकन्यानामेकवेणीधरं शिरः ॥५६॥। 

न चापि “मूषणविधिस्तासां वेषो वनोचितः। 

मुक्तामरक्तप्रायं मण्डनं सिद्धयोषिताम् ।।६०।। 

तासां चव तु कर्तव्यं पीतवस्त्रापरिषच्छदम् । 
॥ 

 पद्यरागमणिप्रायं गन्धर्वाणां विभूषणम् ।६१॥ 

॥ +) रि नि 9 2 0 2 द द 

तासामिति (इत्रो-५९) नागयोषिताम् । 

1. {.85., }प5. शिखण्डा । 

2. &88.. 75. यक्षिण्यप्सरसां चैव कार्थं रत्नैविभरुषणम् । 
3. 188 ., 79. यस्त्वासां । 

4. ए58., 248. दिव्यवत्संप्र कर्तव्यं नागीनां तु विभूषणम् । 
5. 789. 1५. प्रायं फलं तासां तु केवलम् । 
6. 188. 148. भूषणं कार्यं तासामत्यथंतो भवेत् 1 

स क, 

न 

साया दि. तोति 1 म (नोन ~ 
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1. 

2. 

3. 

4. 
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1वीणहुस्तश््च कतव्य: कौसुम्भवसनस्तथा । 

इन््रनीलस्तु कर्तव्यं राक्षसीनां विभूषणम् ।६२॥ 

°सितदंष्टा च कतंव्या कृष्ण वस्त्रपरिच्छदम्? । 

वैडयसुक्ताभरणाः कर्तव्या सुरयोषिताम् ।।६३।। 

लुकपिज्छनिभवस्त्रेः कायेस्तासां परिच्छदः । 

भ्पुष्परागेश्च मणिभिः क्वचिद्रंडयभूषितम्ऽ ।।६४॥। 

दिव्यवानरनारीणां कार्योनीलपरिच्छदः । 

एवं श्ुद्खारिणः° कार्या वेषा दिव्याद्धनाधयाः ।६५। 

-अवस्थातरमासाद्य शुद्धाः कार्याः पुनस्तया । 

मानुषीणां तु कतेव्या नानादेशसमुदभवाः ॥।६६।। 

9वेषाभरणसंयोगान् गदतस्तान्निबोधत । 

10आवन्त्ययुवतीनां तु शिरस्सालककुन्तलम् ।।६७।। 

गौ डीनामलकभ्रायं सशिखापाशवेणिकम् । 

द्राभीरथुवतीनां तु द्विवेणीधर "एव तु ।1६८॥ 

1८859., 778. वीणाहृस्ताश्च करततंव्याः कौसुम्भवसनास्तथा । 
{८38., ऽ. सिता दष्टा । 

1९38., 7१3. परिच्छदः । 
1६ 88., रऽ. योषितः । 
00४. पृण्यरेस्तु । 
008. भूषितः । 
198. 148, कार्यो । 

8. 188. 1२8. कार्यो वेषो । 

9. ]६989., 1२8. वैषास्त्वाभरणोपेतास्तांइ्च । 

10. 1६ 88., 1२8. अवन्ति । 

11. 1६ ६६., २७. घस्मेव च । 
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श्षिरःपरिगमः" कार्याः नीलप्रायमथाम्बरम् । 

तथा पुवत्तिरस्त्रीणां समभुन्नद्शिखण्डकम् ।६९।। 

श्प्राकेशाच्छादनं तासां व्ेशकमंणि कौतितम् । 

(तथेव दक्षिणस्त्रीणां कायेमुल्लेख्यसंश्रयम् 7 ।७०॥। 

कुम्भीः बन्धकसंयुक्तं तथावतेललारिकम् । 

[गणिकानां तु कतेव्यमिच्छाविच्छित्ति मण्डनम् । ] ७१ 

देशजातिविधानेनः शेषाणामपि कारयेत् । 

वेषं तथा चाभरणं क्षुरकमं परिच्छदम् ।।७२॥ 

10 [ आगमं चापि नेपथ्ये नाट्यस्यैवं प्रयोजयेत |] 

11अदेश्युक्तो वेषो हि न शोभां जनयिष्यति ।॥७३।। 

(सालककुन्तलसिति) अलकाः स्थाने कुन्तलाः कुञ्चिताः केशा यत्र 
तत्तथोक्तम्. । नीलप्रायं वस्त्रमित्याभीरीणामेव । 

हृदयं व्याप्नोति हृत एवेति वेषः केशरचनादिः। आ समन्तात् धिये 
पोष्यते कान्तियंन तदाभरणं शिखाव्यालादि । क्षुरकमं भलकादियोजना # 
:परिच्छदः विचिच्रवस्त्रयोगः । एतद्रेषादि प्रलम्भेन । 

1. 

2. 

९ 

4. 

5* 

6, 

7. 

8. 

9. 

10. 

५8. परिगतं । 

88. प्रायो पऽ. कार्य । 

88. 75. समुद्धत रिखण्डिकम् । 
188., पऽ, अकेशं छादनं । 

८85., पऽ. वेष । 

८989., वऽ. तथा च । 

58. यऽ. संज्ञितम् । 
199., वऽ, पदक । 

1९88., पऽ. विशेषेण देश्ामामपि । 

(98. भ$. ०0 001 1694. 

11; :38:;, }प5: अदेल्ञजो हि वेषस्तु । 

) 7 0 स्युकष्टस्मस्ञ्जे >, , + - 

न 7 ~ अ 1१ 

य पव न मि तध व प म न प ~ = ~ ८ भ ड क~ =, ८.८. > 

। क 4 चि 
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एकविद्ोऽध्यायः ११५ 

मेखलोरसि ब्दा" तु हास्यं समुपपादयेत् । 

तथा प्रोषितः कान्तासु व्यसतनाभिहतासु च ।।७४॥ 

श्वेषो वै मलिनः कायें एकवेणीधरं क्िरः। 

विप्रलम्भे तु नार्यस्तु शुद्धो वेषो भवेदिह ॥७१५।। 

ध्नार्याभरणसंयुक्तो न चपि मृजयान्वितः । 

एवं स्त्रीणां भ्भवेद्रषो देल्ावस्थासमुद्भवः ।।७६॥। 

पुरुषाणां पुनश्चैव वेषान्वक्ष्यामि तत्वतः । 

तच्रद्धःरचना पुवं कतेभ्या नाट्योक्तुभिः ।७५७।। 

ततःपरं प्रयोक्तव्या वेषा देश्समुद्भवाः। 

सितो नीलक्ष्च पीतञ्च चतुर्थो रक्त एव च \!७८। 

एते स्वभावजा वर्णां येः कायं स्वद्धवर्तनम् ! 

संयोगजाः पुनरचान्ये उपवर्णां मवन्ति हि ।७६। 

तानहं संप्रवक्ष्यामि यथाकायं प्रयोक्तृभिः । 

सितनीलघमायोगे कारण्डव इति स्मृतः ।15०॥ 

अ--®- कक कीक कौ" ~क क कक क- कक 4-9-99 क कोक की 

देश्ोऽवन्त्यादि, अवस्था रतिशोकाद्याः ! तत्रेति पुरुषेष्वेव । . द्धानां रूपपरि- 
वतेनसंपादनात्मकवणेवतंना कतंव्या न स्वीपात्रेष्विति यावत् । संयोंगजा इति 
चणंद्रयरलेषेणोत्थापिताः, उपवर्णास्तु बहुवणं मिश्रणेनेत्य्थः । 

1. ६88", पऽ. बन्धे च (तु) हास्यायैवौपजायते । 
2. षऽ. कान्तार्या व्यसनाभिहूतादच याः । 
3. 88., 79. स्यान्मलिनस्तासां । 

4. 88., पऽ. नाना । 
5. ९ 99.; 743. प्रयुक्तन्या । 

6, 1९889. 8. ५0 101 1626 {1766 ४6568 1676. ततः परं *****“ 

कारण्डव इति स्मृतः । 



११६ नाट्यशास्त्रम् 

 सितपीत"समाथोगात्पाण्डुवणेः प्रकीतितः। 

सितरक्तसमायोगेटः पडावणंः प्रकीतितः ।।८१।। 

पीतनीलसमायोग्धद्धंरितो नाम जायते । 

नीलरक्तसमायोगात्कषायो नाम जायते ।८२॥ 

रक्तपीतसमायोगाद्गौरवणं इति स्मृतः५। 

एते संयोगजा वर्णा ह्य पवर्णास्तिथापरे ।।८३।। 

त्रिचतुवेणंसंयुक्ता बहवः संप्रकीर्तिताः । 

बलस्थो यो भवेद्रणेस्तस्य भागो भवेत्ततः ।८४।। 

दुबेलस्य च भागौ द्वौ नीलं सुक्त्वा प्रदापयेत् । 

नीलस्येको भवेद्भागश्चत्वारोऽन्ये तु वणेके ॥८५॥ 

बलबवन्सववेणनिं नील एव प्रकीतितः। 

एवं वर्णविधि ज्ञत्वा नानासंयोगसंश्रयम्? ।८६।। 

बलस्थ इत्यभिभवनकारी, तनोऽन्यो वर्णो द्विगुण इति, अस्यापवादमाह 
नीलवर्णादते इति । तत्र तु यो भागविधिस्तं दशयति नीलस्यैक इति । 

वणेके नीलस्य भाग इव्यथः । वतंनाशब्दं पयययंव्याचष्ठे वतैनाच्छादनमिति । 

प्रकृतिस्थिततमिति देवमानुषादिस्वभावविभागेनावस्थितमित्यथः । वर्तस्य 

प्रयोजनमाह यथा जन्तुः स्वभावं स्वमिति। जन्तुरिति जीवात्मेत्यथैः स च 

मामा 

1. 1९85., पऽ. नील । 

2, 188.., 7६. योगात् । 

3. ६88. पऽ. इति स्मृतः । 
4. 

5. 

6. 

4 ॥ 

188., पऽ. गौर इत्यभिधीयते । 
1६88., १5. परिकीतिताः । 

188. 78. नीलमुक्तं प्रपादयेत् । 
99. 1२5. सम्भवम् । 



एकविदोऽध्यायः ११७ 

ततः कुयद्िथायोगमद्धोानां वतनं बुधः। 

वतनाच्छादितः सूपं स्ववेषपरिवजितम् ।। ८७। 

नाट्यधमंप्रवृत्तं तु ज्ञेयं तस्परकृतिस्थितम् । 

स्ववणंमात्मनरछाद्यंः वणेकैवेषसंश्रयेः ।1८८॥ 

शभ्राकृतिस्तस्य कर्तव्या यस्य प्रकृति रास्थिता । 

यथाः जन्तुः स्वभावं स्वं परित्यज्यान्यदेहिकम् ।८६।। 

तत्स्वभावं हि भजते देहान्तरमुपाशितः 

श्वेषेण  वणेकंहचंवच्छादितः पुरुषस्तथा ॥६०॥ 

("परभावं प्रकुरुते. यस्य॒ वेषं समाधितः" । 

देव दानवगन्धर्वयक्षराक्षसपन्नगाः ६ १। 

६499-9 कक ककर 9-94-99 9--क-र-कक--9-र 9-9-59 -9--9-क-क क 9 -क--क कक कक 99 9 

रुदढनिमंलानन्तचिदानन्दप्रकाशः स्वातन्त्यरूपं स्वमनपाथिनमपि स्वभावं 
परित्यज्यान्यद् व्यतिरिक्तमपि दैहिकं देहुभवः शरीरकरणोौचितं तत्स्वभावं 

भजते, यतो देहान्तरं तह हविशेष उपसमीपे आ समन्तात् श्रितः अतिनैक- 
ट्येन तदात्मवृत्त्या प्रतिपन्न इत्यथः । 

1. ए88., 75. तु वतंना कार्या नानारूपसमाश्नया । 
2. 008. वर्तंनाच्छादनं । 
3. 1 98., पऽ. वतितम् । 
4. 1९38., पऽ. धरमंप्रवृत्तेन । 
5. ए ७8. चान्यं । 
6. [९88., }प8. प्रकृतिर्वास्य कत्तेग्या तस्य प्रकृतिमास्थिताः। 

7, [< ७७, वऽ. नरः । 

8. 889.., }प8. पराभवं प्रकुरुते देहभावस्षमाश्चयम् । 
9. 1२88. वणैकंश्चैव वेर । पऽ. वणं करचापि वेशोदच । 

10. 88. 7१६. परप्रभावं कुरुते । 

11. वेषसमाश्रयः | 



नाट्यशास्तम् ११८ 

1प्णिसंज्ञाः स्मृता ह्यते जीवबन्धाह्च येऽपरे । 

[स्त्रीभावाः पर्वताः नद्यः समुद्रा वाहनानि च ।*९६२॥ 

नानाश्चस्त्राण्यपि तथा विज्ञेयाः प्राणिसंज्ञया| । 

शेलप्रासादयन्त्राणि चमंवमंध्वजास्तथा ॥६४।। 

नानाप्रहरणाद्याश्च तेऽत्राणिन इति स्मृताः । 

अथवा कारणोपेता भवन्त्येते शरीरिणः ॥।९४। 

वेषभाषाश्चरयोपेता  नारयधमेमवेक्ष्य तु । 

वणनिं तु विधि ज्ञात्वा वयः प्रकृतिमेव च।९५।। 

कुयदिङ्कस्य रचनां देशजातिवयःध्रिताम् । 

देवा गौरास्तु विज्ञेया यक्षाहचाप्सरसस्तथा ।।९६॥ 

भद्रकं दरुहिणस्कन्दास्तपनीयप्रभाः स्मृताः । 

सोमो बहस्पतिः शक्रो वरुणस्तारकागणाः 1 &७॥ 

एतदुक्तं भदति--यथा परमात्मा स्वर्चैतन्यप्रकारामत्यजन्नपि देहकञ्नचु- 
कोचितचित्तवृतिरूषितमिव स्वरूपमादशंयति, तथा नटोऽपि आत्मावष्टम्मम- 
त्यजन्नेव स्थने लयतालाचमूप्ररणाद्यायोगाद् देहस्थानीयेन व पैनादिवेष- 
परिवतंने (न) तेदुचितस्वभावालिद्धततिमिव स्वात्मानं सामाजिकान् प्रति दशं-- 
यति, प्रक्षकपक्षे न नटाभिमानस्तत्र हि रामाभिमान इति दर्शंयति । एतदाशये- 
नैवास्माभिस्तत्र तत्र प्रतीतिरेव व्याख्याता रसाध्यायादौ । 

सजीचमाहार्थभेदं व्याचष्टे देवदानवगन्धर्वेत्यादिना, शंलप्रसादादीनि 
निर्जीवित्वे प्रस्तुतत्वेन परिगणितान्यपि अवस्थाविशेषेषु नाट्यधर्मेण सजी- 
वत्वेऽपीत्याह् श्ेलेत्यादिना, अथवा कारणोपेता इत्यादिना च । 

अद्ध रचनानि विभजति वर्णानामिति गौरादीनाम् । 

1 98., पप. ते प्राणिन इति प्रोक्ता जीवबन्धास्च ये त्विह । 
| 2. {88.., पवेताभायं । पऽ. ५१०९७ 701 168 11. 
3. 1६.55., 73. रद्राः सदरहिणस्कन्दास्तपनीय समप्रभाः । 



'एकविक्षोऽध्यायः ११६ 

'समुद्रहिमवद्गद्धाः श्वेता हि स्युर्बलस्तथा । 

रक्तमद्धार्क विद्यात् पीतौ बुधहूताश्नौ ।1६८। 

नारायणो नरश्चव श्यामो नागक्चः वासुकिः । 

दैत्याश्च दानवाक्चैव राक्षसा गुह्यका नगाः ॥।६९॥ 

पिशाचा जलमाकाश्मसितानि तु व्णंतः। 

“भवन्ति षटु दीपे पुरुषाश्चैव वणंतः ।|१००॥ 

कतंव्या नाट्ययोगेनऽ निष्टप्तकनकप्रभाः । 

जम्बुद्वीपस्य वषे तु 
| 

नानावणन्निया नराः ॥१०१।। 

उत्तरति कूरूरत्यक्त्वा ते चापि कनकप्रभाः । 

०भद्रारवपुरुषाः हवेताः कतेग्या वर्णंतस्तथाः? ।॥ १०२॥ 

रणीम 8.१ 0 0 क ता क प मि = क छ । 

नयाः पवेताः। जलमाकाशमिति तदधिष्ठात्री देवतेह विवक्षिता । 
जम्बरटीपस्य वषं इति भारते । ते चापीति उत्तरकरुरवः । 

पितरस्तु समा नरा इति तु: स्वार्थे पितरो नराश्च तुल्या इत्यर्थः । 
कुकमिण इति कुत्सितं निन्दितं कम येषाम् । आयस्तं शरी रक्लेराबहुलं कमं 
येषामित्य्थैः । कुजातयो धीवरडोम्बाद्याः । बदरप्रभावत्तवैऽप्यपवादमाहू 
तपः स्थिना असिता इति। अनेन तु ऋषीणामपि तपोनिरतानामसितत्व- 
मित्यपौनरुक्त्यम् । 

193. 748. समुद्रो हिमवान् गङ्खा दवेता कार्यस्तु वणेतः । 
ए95., वऽ. इयामवर्णोऽय । 
158., }प8. यम अकाशं श्यामवर्णाः । 

193., 1१8. वसन्ति सप्तद्वीपेषु ये नरा वर्ण॑तस्तु ते । 
1८58. पऽ. तत्त्वज्ञैः । 

88. 7२8. भद्रार्च वपषा । 
7१8. वर्णतो बुधः । 



१२० नाट्यश्चास्त्रमुः 

"केतुमाले नरा नीला गौराः शेषेषु कीतिताः। 

ध्नानावर्णाः स्मृता भूता गन्धर्वा यक्षपन्नगाः ।॥१०३।। 

भविद्याधरास्तथा चेव पितरस्तु समा नराः, 

पुनश्च भारते वषं तास्तन्वर्णान्निबोधत ।।१०४।।; 

राजानः पदयवर्णास्तु4 गौराः दयमास्तथैव च । 

धे चापि सुखिनी मर्त्या गौराः कार्यस्तु वेऽ बुधः ।१०५।४ 

कुकमिणों ग्रहुग्रस्ताः व्याधितास्तपत्ति स्थिताः । 

श्रायस्तकमिणहवेव ह्यसिताह्च कुजातयः ।।१०६। 

ऋषयश्चैव कर्तव्या नित्यं तु बदरभ्रभाः। 

तपःस्थिताश्च ऋषयो ऽनित्यमेवात्िता बुधे: ॥१०७।} 

कारणानव्यपदेशेन तथा चत्मेच्छया पुनः। 

श्वणेस्त्र प्रकतेव्यो देशजातिवज्ञानुगः'० ।१०८॥ 

कि 111 विवि पि षि 

व्यापकं लक्षणमाह कारणन्यपेदेन्ैनति । कारणं यथा क्लेशबहुला क्रिया 

कृष्णत्वे । आत्मेच्छयेति कविबुद्धचनुसारेणेत्यर्थः । 

1. {88., एवऽ. केतुमालास्तथा इवेता । 
2. 88. पऽ. नानावर्णाः स्मृता भूता वामना विकृताननाः । वराहमेष- 

मददिषमृगवक्तरास्तथेव च । 
3, ८88., 1१8. विद्याधराः सपितरो वानराङ्च तथेव हि ॥ 

4. 88. ऽ. स्यु इ्यामो गौराः । 
5. 1९85. ते । 
6. ८88. १०७ 701 168 कुक्मिणो ' "ˆ" ̀ "बुधैः । 

7. }प§. यज्ञकमिणि । 

8. 7१8. नित्यमेतावता । 
9, 1६88. त्वन्यः प्रयोक्तव्यो }प. त्वन्योऽपि कतेव्यो ५ 

10. एवऽ. तपोऽनुगः (? ) 



एकविशोऽध्यायः १२१. 

देशं कमं च जाति च पृथिव्युह्श्नसंभयम्" । 

विज्ञाय वतना कार्या पुरुषाणां प्रयोगतः ।१०६॥ 

किरातबबेरान्ध्राश्च श््रविडाः काशिकोसलाः । 

पुलिन्दा दाक्षिणात्या्च प्रयेण त्वसिताः स्मताः।॥ ११० 

शकाश्च यवनाह्चेव शपह्ूवा बाह््िकाह्च ये । 

प्रायेण गौराः कतेव्या उत्तरा ये भिता दिश्तम् ।१११॥॥ 

पाञ्चालाः (शौरसेनाह्च "माहिषाश्चोदमागघाः । 

ऽअद्धा वङ्कः कलिङ्गाश्च यामाः कार्यस्तु वणंतः ।११२॥; 

ब्राह्मणाः क्षजियाह्चेव श्गौराः कार्यास्तिथेव हि । 

वेश्याः शुद्रास्तथा चेव श्यामाः कार्यास्त् वर्णतः ।११३।। 

एवं कृत्वा यथान्यायं समुखाद्धोपाङ्ध वतं नाम्'८ । 

दमभ्रुकमे प्रयुञ्जीत देश-कालवयोऽनुगम् ।।११४। 

1शशुद्ध विचिन्रं शयामं च तथा रोमशमेव च। 

निन +" 

तत्रेति भारते) शुद्धमिति क्षुरेण, सर्वथा चासितं, श्यामं पूर्वं क्षुरकमं 
योजितमपीदानीं निवारितं तद्योजनाङ्कम् । विचित्रमिति क्षुरकच्धिकाकर्मणो-: 

1, 1<88., 5. कालं । 

2. [<७9., ऽ. एवच) 

3. 88. वतंनां कुर्यात्पुरूषाणां प्रयोगवित् । 
4. {ए 85. द्रमिला । 
5. 88. पल्लवा बह्ध्िकादयः 8. पाह्लवा बार्िकाश्रयाः । 

6. 88. सूरसेनाइच । 
7. ६ 88., तथाचंव 7१8. महिषा । 
8. 188. अङ्कवङ्खकलिङ्कस्तु । 

9. 1८889. रक्ताः कार्या सदैव हि । 

10. 1९88. कवऽ, वणनम् । 

11. 88. 7१8. कमेक्रिया । 
12. 1८88. 1२8. शुक्लं शयामं विचित्रं । 



१९ नाट्यशास्त्रम् 

भवेच्चतुविधं शमश्च नानावस्थान्तरात्मकम्" ।।११५॥। 

शुद्धः तु लिद्धिनां कार्यं तथामाव्यपुरोधसाम्ः । 

मध्यस्थाय चपुरुषा ये च दीक्षां समाश्रिताः ।११६॥ 

दिव्या ये पुरुषाः केचित्सिद्धविद्याधरादयः । 

“पाथिवाह्च कुमाराश्च ये च राजोपजीविनः ॥११७॥ 

श्पङ्वारिणश््च ये मर्त्यां योवनोन्मादिनरच ये। 

तेषां विचित्रं कतव्यं श्मश्रू नाद्यप्रयोक्तभिः ॥ ११८॥] 

अनिस्तीणेप्रतिज्ञानां दुखितानां तपस्विनाम् । 

व्यसनाभिहतानां च ` श्यामं शमश्रु प्रयोजयेत् ।।११६॥ 

ऋषीणां तापसानां चये च दीघंत्रता नराः| 

त्पादनकमेणा च रचितविचित्रसंनिवेशम् । रोमशमित्ि यथोत्पन्नम् । लिद्धि- 
नामपि ब्रह्यचारिवानप्रस्थ दीनाम् । 

"मध्यस्थाय च पुरुषा ये च दीक्षां समाधिता" 

इत्यर्ध-- | ५ 

“"लुद्धं तु लिद्धखिनां कार्थं तथामात्यपुरोधसाम्"' 

इत्यर्धस्यानन्तरं योज्यम्, नेखकदोषात्तु स्थानान्तरे दयते। मध्यस्य 
इति नोत्तमानामधमानामित्यथंः । यौवनोन्मादिन इति अमात्यपुरोधसोऽपीति 

भावः । 

{1 . ए85., 7१३. आश्वयम् । 
2. 88. शुद्धस्तु लिद्कखिनः। 

+ नि. सा. संस्करणे “पुरोधसाम्” इत्यनन्तरं “अनिस्तीणं प्रतिज्ञानां 

इति इलोकः पठितः । 
4. 85. नृपतीनां कुमाराणां । 

ॐ 



वि 

“त केविरोऽध्यायः 

॥ 1. 

1तथा च चीरबद्धानां रोमं हसश्रु कीतितम् ।१२०॥ 

एवं नानाप्रकारं तु श्मश्रु कायं प्रयोक्तृभिः । 

अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेषन्नानाभ्रयोगजान्? ।१२९१॥ 

शुद्धो विचित्रो मलिनस्त्रिविधो वेष उच्यते । ` 

तेषां“ नियोगं वक्ष्या्नि यथावदनुपुवंशः ।।१२२। 

देवाभिगमने चेव ऽ्मद्खले नियमस्थिते । 

तिथिनक्षन्नयोगे च विवाहुकरणें तथा ।\१२३॥ 

धमंप्रवुत्तं यत्कमे स्त्रियो वा पुरुषस्य वा। 

वेषस्तेषां? भवेच्छुद्धो ये च प्रायटितिका नरः १२५) 

देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । 

नृपाणां ककंशानां च चित्रौ वेष उदाहतः ।॥१२५॥ 

भ्वुद्धानां ब्रह्मणानां च धेष्ट्यमात्यपुरोधसाम् । 

वणिजां काञ्वकीयानां तथा चेव तपस्विनाम् ।१२६॥ 

"द व को, 

१२९३ 

शुद्ध इति शुक्लवस्त्रादिः प्रायः । प्रायत्निकां इति प्रयत्ने भवा विनीता 

इष्यर्थः । 

1. 38. 8. सिद्धविद्याधराणां च रोमशं तु विधीयते । 
2. [६88., 8. कमं प्रयोजयेत् । 

3. 

4. 
न 

$ 6 ् 

८ 
8. 

9. 

कारीमृद्वितसंस्करणे--अतः परं माल्याच्छादनविधानदलोकौ पठितौ । 

88., विभागं व्याख्यास्ये यथाकार्यं प्रयोक्तृभिः । 
188. पऽ. माङ्खल्ये । 
{९88.. पऽ. कायं स्त्रीणां । 

1 ऽ9,, 8. तत्र 1 

ट 88., 75. वेषो भवेत्तदा । 

88, 715. न कञ््तुकिनाममात्यानां श्रेष्ठिनां सपुरोधतसाम् । सिद्ध- 

विद्याधराणा च वणिक्छास्त्रविदामपि । 



प 

१२९४ 

9 0, 2 

नाटूयशास्वम् 

विप्रक्षन्ियवेशहयानां स्थानीया ये च मानवाः। 

शुद्धो वस््रविधिस्तेषां कतेव्यो नाटकाश्चयः ॥१२७॥। 

उन्मत्तानां प्रमत्तानामध्वगानां तथेव चः । 

गव्यसनोपहूतानां च मलिनो वेष उच्यतेः ।१२८॥ 

शुद्धरक्तविचित्राणि वासास्युध्वम्बिराणिः च। 

योजयेन्नाट्यतत्वज्नो वेषयोः श्ुद्धचित्रयोः ।१२९।। 

कुयद्धिषे तु मलिने भ्मलिनं तु विचक्षणः । 
मुनिनिग्रन्थशाक्येषु यति पाञ्ुपतेषु च ।।१३०।४ 

ब्रतानुगस्तु कतंव्यो वेषो लोकस्वभावतः। 

चीरवत्कलचर्माणि तापसानां वु योजयेत् ॥१३२१।४ 

%परित्राण्मुनिशाक्यानां वासः काषायमिष्यते | 

नानाचिन्नाणि वासांसि कुयत्पाद्युपतेष्वथ ॥१३२।। 

कुजातयश्च ये प्रोक्तास्तेषी चेव यथाहुतः। 

०अन्तपुरप्रवेशे च विनियुक्ता हि ये नराः ॥१३३२॥ 

णि 

ची रमिति प्रविनतास्यूना च वुक्लत्वक्, वत्करलं तु तद्विपरीतम्, यथा 
भजंपत्रत्वक्, मृगादेरचमे । 

+ (58. 745. जनानामध्वगामिनाम् । 

88. पऽ. व्यसनोपगतानां । 

. 98. चऽ. इष्यते । 
, (पऽ. उच्चावचानि । 

. ८६५8., 745. मलिनानि । 

६58. त्रिदण्डिश्रोत्रियेषु च । 

. 98. }प३. वृत्तानुगरच । 

98. परित्राण्मनिमृख्येषु तापसेषु तथैव च । काषायवसनो वेषः 
कायंस्त्व्थं वशेन वा । पऽ, ५0०९8 101 168 1. 

9. 88. अन्तःपुरस्य रक्षार्थे । 



सस भ 
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'एकविशोऽध्यायः १२५ 

काषायकञ्चुकपटाः कार्यास्तेऽपि' यथाविधि । 

“अवस्थान्तरतश््चेवं नृणां वेषो भवेदथ ॥१३४।। 

वेषः सांग्रामिकश्चव शूराणां संभ्रकीतितः। 

विचिच्क्ञस्त्रकव्चो बह्धतुणोः धनुधेरः॥१३५॥ 

भचित्रो वेषस्तु कतव्यो नृपाणां नित्यमेव चः | 

केवलस्तु भवंच्छद्धो नक्लत्नोत्पातमङ्कले 11९२६ 

एवमेष  भवेदरेषो देशजातिवयोऽनुगः० ] 

उत्तमाधममध्यानां स्त्रीणां नृणासथापि च| १२७।। 

एवं वस्त्रविधिः कायैः प्रयोगे नारकाश्रये। 

नानार्वस्थां समास्य रुभद्युभ कृतस्तथा | १३८ 

तथा प्रतिशिरश्चापि कतंव्यं , नाटकाश्रयम् । 

7दिव्यानां मानुषाणां च देशजातिवयःन्नितम्° । ३९॥ 

पाशर्वागता मस्तकिनस्तथा चंव किरीटिनः) 

भ्चिविधो मकुटो ज्ञेयो दिव्यर्पाथिवसंन्नितः \१४०॥। 

0.) 8 था 0 छा त शा का थ का श म क 09 

(नक्षत्रेति) नक्ष्रोत्पातप्रशमनार्थं यन्मङ्गलं, एतच्च नैमित्तिकस्य श्राद्ध 

1. 188. स्त्वेषां । 
2. ८98. अवस्थान्तरमासाद्य स्त्रीणां वेषो भवेदथ । पऽ, अवस्थान्त- 

रितश्चैव सम्यगवेषो भवेत्तथा । 

3. २७. तरुण, ६85. चणो । 
4, ८88. विचिन्नवेषः । 

5. एप. हि । 

.6. 88. वयोजातिगुणान्वितः पऽ. एवं वेषो बुधैः कार्यो दैशजाति- 

गुणान्वितः । 
` 7, {६ ५६. देवानां । 

8. ७8. श्रितः । 

9, 1६889. ५०९8 1101 7684 0616 {० 568. 



९१२६ नाट्यसास्तम्ः 

देवगन्धर्वयक्षाणां पन्नगानां सरभ्नसाम् । 

कतेव्या नेकविहिता मुकुटाः पा्वमोलयः ॥१४१॥ 

उत्तमायेच दिव्यानांते च कार्याः किरीरिनः। 

मध्यमा मौलिनस्च॑व कनिष्ठाः "शीषंमौलिनः ।१४२॥। 

नराधिपानां कतेव्या मस्तके मकुट ब्धः । 

विद्याधराणां सिद्धानां चारणानां तथेव च ।१४३॥ 

शग्रन्थिमत्केशमकृराः कतेव्यास्तु प्रयोक्तृभिः । 

रक्षोदानवदत्यानां पिद्धकेशेक्षणानि हिः ॥१४८४।। 

हरिच्छसश्रूणि च तथा भमकुटास्यानि कारयेत् । 

^उत्तमाश्चापि ये तत्रते कार्याः पारवमौलिनः ।। १४५।। 

(कस्मात्तु मुकुटाः सुष्टाः प्रयोगे दिव्यपा्थिवे। 

केशानां खेदनं दष्टं वेदवादः यथाभरूति ।१४६॥ 

भद्रीकृतस्य वा यज्ञे शिरसश्छादनेच्छया° | 

कैशानामप्यदीधेत्वात्स्मृतं मुकुटधारणम्"० ॥१४७॥ 

"ककत कक ककन क -क-क-# 99 कक क--क--- 9 †क--क-#--क- क, -क--की"- क --कौ-- कीक" कीक कीक "की 

देवाचेनादेरप्युपलक्षण. । प्रकृतिरूपं शिरः प्रतिशिरः 

1. 35. पावें । 

2. ९88. तथा मस्तकिनो 7प8. मूकुटं । 

3. पऽ. ्रन्थिताः केशमकुटं । 
4. 1₹88.. 178. पिककेशकृतानि तु । 
5. 1९98. 5. मूखरीर्षाणि । 
6, 1६89. 78. उदात्ताः । 

7, {<98. }प8. तस्मात्तु । 
8. 1८88. 1२8. नेष्टं वेदवेदे । 

9. 1६88. 7१5. खछेदनेप्सया । 

10, {ए ऽ8.; पऽ. धारिणः. । 

[अ 0. > श~ 5 1 कपयो दे 

स णर 

आ) न 

¢ 

ध र 

[1 

न 



एकविदोऽध्यायः १२७. 

सेनापतेः पुनश्चापि युवराजस्य च्व हि) 

योजयेदधंमकुटं महासाच्राक््च ये नराः ॥१४८॥ 

अमात्यानां कञ्चुकिनां तथा श्रेष्व्पुरोधसाम् । 

ध्वेष्टनाबहपटूनि प्रतिक्षीर्षाणि कारयेत् ।१४६॥ 

पिशाचोन्मत्तभूतानां साधकानां तपस्विनाम् ¦ 

अनिस्तीर्णंप्रतिक्ञानां लम्बकेश्षं भवेच्छरः ॥१५०॥ 

ल्क्यश्चोत्रियनिग्रन्यपरित्राडदीक्ितेषु च । 

शिरोमूण्डं तु कतेव्यं यज्ञदीक्षान्वितेषु च ।॥१५१।।. 

तथा च््रतानुगं चैव शेषाणां लिद्धिनां शिरः) 

मुण्डं वा कुञ्चितं वापि लम्बकेकश्षमथापि वा।॥१५२॥ 

श्धूर्तानां चेव कतेव्यं ये च राच्युपजीविनः। 

भ्गृद्धुारचित्ताः पुरुषास्तेषां कूच्चितमुधंजाः । १५२) 

बालानामपि कतव्य त्रिश्षिखण्डविमरषितम् । 

जटामकुटबदः च मुनीनां तु भवेच्छरः ॥१५४।। 

चेटानामपि कतव्यं त्रिशिखं मुण्डमेव वा। 

तिरि पि पी क एठा 

(वेष्टनेति) वेष्टना्थंमाबद्धं पटू मुष्णीषप्रायं येषु । त्रिखण्डाङ्चूलिकाः- 

(चिरिखण्डम्) । 

1. 38., ऽ. मष्तकेष्वधंमकुटं प्रयोगे संप्रयोजयेत् । 
2. 88., पऽ. वेष्टनं बन्धपद्रादि । 
3, 1६ 88., पऽ. केडं तु रीषंकम् । 
4. 88., }प8. वृत्तानुषङ्खेण । 
5. 188. १5. वधूनां चापि । 
6. 88. 7१8. ये च शुङ्खारिणस्तेषां शिरः कू ञ्चितमूरधंजम् ॥ 
7. {६883., पऽ. न शिखण्डविभूषितम् । 
8. 98. }प8. लम्बं । 



९२८ | नाट्यचास्वम् 

"विदूषकस्य खलतिः स्यात्काकपदमेव वा ।१५५॥ 

शेषाणामर्थयोगेन देक्जातिसमाश्रयम्ः । 

शिरः प्रयोक्तृभिः कार्यं नानावस्थान्तराश्रयम्> ।\१५६॥ 

^भृषणेवंणंक वंस्त्रेसत्यिश्चेव यथाविधि । 

एवं नानाप्रकारस्तु बुद्रया वेषान्प्रकत्पयेत् ।।१५७।। 

पूर्वे तु प्रकृति स्थाप्य प्रयोगगुणसंभवाम् | 

स्त्रीणां वा पुरषाणां वाप्यवस्थाः प्राप्य तादृक्ञीम् ।।१५८॥। 

सवं भावाश्च दिव्यानां कार्या समानुषसंश्रयाः । 

तेषां चानिमिषत्वादि नेव काथं प्रयोक्तुभिः ॥१५९॥ 

इह भावरसाश्चव दुष्टिभिः संप्रतिष्ठिताः । 

वृष्टयं व स्थापितो ह्ययेः पश्चादङ्गंवि भाव्यते ।१६०॥। 

एवं ज्ेय्ड्धरचना नानाप्रकृतिसंभवा । 

6९सजीव इति यः प्रोक्तस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ।।१६१॥। 

, यः प्राणिनां प्रवेशो पे (सजीव इति संज्ञितः । 

चतुष्पदोऽथ द्विपदस्तथा चेवापदः स्मृतः ॥१६२॥ 

0०-9०-99 99-99-99 9-99-9 9-9-9- 0-999-96 9०-99-99 क-म 9-र 

(काकपदमिति) काकपक्षवद्यत्र केशविनछेदः । 

1. 198. रऽ. विदूषकस्य कर्तव्यं खटिलि काक्रपदं तथा । 
2. 1 88., पऽ, वयःधितेम् । 
3. ७8., 15. प्रयोगस्य वशानुगम् । 
4. ८35., 78. अतस्तैभृषणेरिचत्रेवेस्त्रेमस्यिरथापि च । अवस्थाप्यजङत्िः 

स्थाप्या प्रयोगरससंभवा ॥ 

5. <ऽ8.., }8. व्यवस्थां 

6. 899 , पऽ. सजीवः । 
7. 88. 298. स संजीव इति स्मृतः । 



"रक्विशोऽध्यायः १२६ 

{१५८४९ 1 ॥ 

राम्या भ्रारण्याः पशवो .विन्ञेयाः स्युद्चतुष्पदाः ९ ६३॥ 

श्ये ते त् युदधसंफटेरुपरोधेस्तभ्रैव च । ` 

-नानाप्रहरणोपेताः प्रयोज्या नारके बुधैः ॥१६४।। 

आयुधानि च कार्याणि पुरुषाणां प्रमाणतः। 

तान्यहं “वतेिष्यामि यथापुरतप्रमाणतः? ।॥१६१५॥ 

भिण्डिदरादशतालः स्याहृश कुन्तो भवेदथ । 

अषौ शतभ्नौ शूलं च तोमरः आिततरेव वा ॥१६६॥ 
अष्टौ ताला धनङ्ञेय मायामोऽस्य दविहस्तकः । 

शरो गदा च ऽवचत्रा च चतुस्तालं विधीयते ।१६७॥ 

अङ गुलानि त्वसिः कायंश्चत्वारिशत्प्रमाणतः । 

द्ादशाडः गुलकं चक्रं ततोऽध प्रास इष्यते ॥१६८॥ 

प्रहरणोपेता इति युद्धोपयोगिन इत्यथः । तथा च नागास्त्रे दत्तं सर्पा- 

| कृतिः प्रंदशंनाया, एवं नर्सिहास्तरै तदाकृतिरित्यादि । (आयुधानां प्रमाणं ) 
र दर्शंयति (भिण््डिरिति । वचर" `“ "चतुस्तालेम् ) । चक्रमिति खङ्खादियुद्धेऽप्रः 
| वारणम् । 

क 1 ज 

॑ 1. 89. 78. उरगाह्यपदा ज्ञेया द्विपदाः खममानुषाः । 

2. 2९ 55., 1१९, प्राम्यारण्याश्च । ` 
3. 88. एते तु युद्धसम्भेदो त्ववरोधे तथौव च । 7२६, एतैऽपि । 
4. ६ 59.; १8. सम्प्रवक्ष्यामि । ` `: 

5 1९88. यथायुक्तिप्रमाणतः । }9, यथावदनुपूर्वशः । 

6. 1 38.., }8. शलश्च । | ` ~ भ 
7. [ए98., 148. अष्टतासं धनुक्ञंयमायामोस्तु द्विस्ततः । 
8, 5. चक्र, 8. वं 1; ̀  ̀ ` ` २ 



१६८ नाट्यशास्त्र मू 

भ्रासवत्यट्रसं "विद्या हण्डव्चव तु विह्ातिः। 

` विशतिः कणयश्चेव ह्यङ गुलानि प्रमाणतः ॥१६९॥। 

श्वोडशाडः गुलविश्तीणं “सबलं संप्रघण्टिकम् । 

त्रिशदड गुलमानेन कर्तव्यं सेटकं बुधैः ।१७०।\ 

जर्जरो दण्डकाष्ठं च तथेव प्रतिश्लीषेकम् । 

छत्रं च चामरं चेव ध्वजो श्यृद्खारः एव च ॥१७१।। 

यत्किचिन्मानुषे लोके द्रव्यं पुंसां प्रयोजकम् । 

7यच्चोपकरणं सवं नाट्ये तत्संप्रकीतितम् ॥१७२॥ 

यद्यस्य विषयग्राप्तं तनोह्य तस्य लक्षणम् । 

 जजेरे दण्डकाष्ठे च संप्रवक्ष्यामि लक्षणम् १७२ 

ऽमाहेन्द्रा वें ध्वजाः प्रोक्ता लक्षणेविश्वकमंणा 

एषामन्यतमं कुयज्जिजंरं दारकमंतः ॥१७४॥ 

`" यंशस्येति । यस्य॒ शास्त्रस्य यद्विषयीभूतं पुरुषस्य वा तदनुसारेण तस्य- 
वस्तुनो ` लक्षणमूह्यमिति । उद्यशब्दे भेदमाह, परिपूणंलक्षणमुपजीव्यम्;. 

1. 98. 748, पट्टिशं । 

2. < 95., 75. कष्पनं । “५4 

3. &88. 7648 अ 2000781 =17<--षोडशाङ्ख.लिविस्तीर्णः 

चमेकार्य द्विहुस्तकम् । ` 

4. ९८8५. सबाल्यं सप्रघण्टकम् 78. सबलं संप्रकीर्तितम् । 

5, &58., ऽ भगार । | | 

6. 98. २8. प्रयोगजम् । - स 
7. 1.58. 2२. तत्सर्व तूपकरणं नादुमरेऽस्मिन्सं विधीयते । .. . .. 
8. ६98, माहेन्द्रे वं ध्वजे कायं लक्षणं बिदवकमंणा । 

मस्व २ द (व क्क 46 ~ ~ ¢ १, 

_. 



न त 

५ 

एकविक्लोऽध्यायः १३६. 

अथवा `वृक्षयोनिः स्यात्प्रोहो वापि जजंरः। 

वेणुरेव भवेच्छ षठस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ।॥१७५॥ 

 इवेतभूम्थां तु यो जातः पुष्यनक्षत्रजस्तथा। 

भ्संग्राह्यो वे भवेद्रंणुजेजेराथं प्रयत्नतः ।। १७६ 

प्रभाणमङः गलानां तु शतमष्टोत्तरं भवेत् । 

पञ्चपर्वा चतुग्र॑न्थिस्तालमात्रस्तथंव च ॥१७७॥ 

स्थूलग्रन्थिनं कतंव्यो न शाखी न च कीटवान्। 

न कमिक्षतप्वां च न हीनश्चान्यवेणुभिः ।१७८॥) 

मधुसर्पिस्सषपाक्तं माल्यधूषपुरच्छरतम् । 

उपास्य विधिवद्धेणुं गृहुणीयाज्जजेरं भ्रति ॥१७६॥ 

यो विधिः क्रमःचेव माहेन्द्रे तु ध्वजे स्पमृतः। 

स जजेरस्य ˆ कतेव्यः पुष्यवेणुसमाधयः ॥१८०।। 

भवेद्यो दीघंपर्वां तु शतनुपत्रस्तथेव च । 

ध्पर्वाग्र तण्डुलदचैव पुष्यवेणुः भ्ल कीतितः ॥१८१॥ 

(यथा) खङ्कलक्षणेऽपयुपजीव्यमाने लोहादिनि्मितत्वमप्यह्यते । तच्च तस्मा - 

छ्राट्योपयोगरूपमूहापोहाभ्यां कर्तव्यमिति । लक्षणानीति (लक्षणेरिति ?) 

विदवकर्मेभते बहुभेदं महेन्द्रष्वजस्य लक्षणसुक्तमित्यथंः । न हीनश्चेति 

अन्यवेणुसंघर्षूर्णोऽवयवतः स नेष्यत इत्यथः । 1 
७५ क 

५५९ 4 
५ 

1. 88. 18. वृक्षजातस्य । 
2. 1६89. ५088 201 7684 .1118 -ए९ा86, 

3, 188. तनुपर्वा । 
4. ६88. पर्वानुमण्डलं । 

5. ६98, भरकीतितः । 



१३२ नाट्यशास्वम् 

विधिरेष मया प्रोक्तो जजंरस्य प्रमाणतः: । 

श्रत ऊर्वं प्रवक््यामि अदण्डकाष्ठस्य ` लक्षणम् ।१८२॥ 

कपित्थवित्ववंशेभ्यो दण्डकाष्ठं भवेदथ । 

“वक्रं चवहि कत्य त्रिभागे लक्षणान्वितम् ॥१८३॥ 

कौटे्नोपहतं यच्च व्याधिना न च पीडि तम् । 

मन्दश्षालं भदेद्यच्च दण्डकाष्ठं तु तद्भवेत्? । १८४॥। 

यस्त्वेभिलंक्षणहीनं दण्डकाष्ठं सजजंरम् । 

कारयेत्स त्वपचयं महान्तं प्राप्तुयावघ्रुवम् ।१८५॥ 

श्रय शीषं विभागार्थं घटी कार्या प्रयतः । 

स्प्रमाणविनिदिष्टा दात्रिशत्यङ्खं-लानि वे ।॥१८६।। 

बिल्वमध्येन कतंव्या श्वी सिरसमाभया । 

८५ क क 

पष्यवेणुं व्याचष्टे ` भवेद णु्दरघंपवंति लक्षणेन लेला शीर्धविभागा इति 
यर द्विशिरास्त्रिंशिरा इत्यादि इर्यते, यत्र वा । 

1. 18. एवं । 

2, 283. 1प5. तु लक्षणे । 
3, 95. दण्डकाष्ठं भवेत्सदा १७. दण्डकाष्ठं भवेदथ । 

4. 1६88. चक्र चव हि तत्कार्यं । 7१5. त्वेव हि तत्कार्यम् । 
5. २9. तदुच्यते । | 
6. ६33. }२8. तथा शीषंविधानार्थं पटी कार्या तु मानतः । 
7. ६ 88., 1१8, सप्रमाण । 
8. &88., 748. कल्केन । 
9. ६98. 7२5. पटी चीरसमाश्नया । 



एकविदोऽष्यायः | १३३ 

स्विन्नेन बिल्वकल्केन द्रवेण च समन्विताः ।१८५॥ 

भस्मना वा तुर्वि कारयेतप्रतिशीषंकम्ः । 

संछाद्य न्तु ततो वसव बिल्वदिश्धधटा्येः ॥ १८८॥। 

बिर्वकल्केन चीरं तु दिग््वा संयोजयेद्धरीम् । 

न स्थूलां भनानतां तन्वीं दीर्घां चैव न कारयेत् । १८६ 

7तस्यामातपद्युष्काया सुशुष्कायामथापि वा। 

छेदं बुधाः प्रकर्वन्ति विधिदृष्टेन कर्मणा ।१६०॥ 

सुतीक्ष्णेन तु शस्त्रेण अर्षाधं प्रविभज्य च। 

स्वप्रमाणविनिदिष्? | ललाटकृतकोणकम् ४१६१ 

"0अर्धाडः गुलं ललाटं तु कायं छेदं षडङ्ख लम् । . 

तिपि पिरि पि पि पि विपि पिरि पि पि पि कि पि 

निजशिर एवाच्छाद् शिरोऽन्तरं प्रदश्येते । प्रतिपादप्रतिहस्तादेष एव्र, कल्पः । 
बिल्वस्य मध्यमज्जा तिरश्च वुक्षत्वगादिः । कथं सा कर्तव्येत्याह स्विन्नेनेति 
भस्मना तुषचूर्णेन वा सुसमाहिता छादितच््टिद्रेत्यथंः । न स्थूलामिति 
गुरुत्वभयात् । नानतामिति पेलवात्, छेद्यमित्यवयकच्छिद्रोत्पादनाथंम् । 

त क, करभे 

1. 88., 8. समागता । | 
2. 85. 743. प्रतिक्षीर्षाणि कारयेत् । 
3. 88, 45. कृतको । 
4. 98. घनाश्चयैः 7५. वनाश्चयैः । 
5. 88. 148. दिग्धाङ्खं योजयेत् पटीम् । ` 
6. 7र8,. ए 88. नं तनुं चैव न मृद्वी । 
7. 1९ 88., 749. दयुष्कायां ततस्तस्यामनिलातपयोगतः। 
8. 1६98 , 73. खेदं बुघासु कुर्वति । ` 
9. 788., 1२8. ललाटाकृति कोणजंम् । 

10. 33. 1२६. अर्षाङ्खं ललाष्टं तु दें । र 



१३४ नाट्यशास्त्रम् 

प्रधधिमङ्खलं चेद्यं कटयोद्रधं डः गुलं" भवेत् ॥१९२॥ 

कटान्ते कणंनालस्थ चेद्यं॒शद्रधिकमद्धलम् । 

व्यर्लं कणेविवरं तथ! स्थाच्छे्च मेव हि ॥१६३॥ 

ऽततङ्चेवावदुः कार्या “सुसमा दादज्ञाङ गला । 

घट्यां ह्यं तत्सदाच्छेद्ये विधानं विहितं सया ॥१६४॥ 

6तस्योपरिगताः कार्या मुकूटा बहुशिल्पजाः । 

नानारत्नप्रतिच्छन्ना बहुरूपोपशोभिताः । १९५॥ 

तथोपकरणानीह ` नाट्ययोगक्तानि वेः । 

बहुमकारपुक्तानि कुर्वत श्रकृति भ्रति ।॥१६९६॥ 

्यात्कचिदस्मिन् लोके तुः चराचरसमन्विते। 

विहितं कमं क्षिल्पं वा तत्तेपकरणं स्मृतम् ॥१६५॥ 

यद्यस्य विषयं प्राप्तं तत्तदेवाभिगच्छति । 

10नास्त्यन्तः पुरुषाणां हि नाद्योपकरणाश्नये ।॥१६८॥ 

| कक कका कका 
व 1 

वि 

न च * 
- ५ ५ 

अवटुरिति कणंशेष्कुली । 

1. 83, 1१8. तयड गुलं । 
2, 95., 148. त्वधिकं । 

3. 89., }प8. ततद्च वावदुः । 
4. ८859. ससमा। 
5. {८83., 7प8- परटीच्छेद्यकरतं द्यं तत् । 
6. 88., वऽ. तस्योपरि ततः कार्या मुकुटा विविधाश्रयाः । 

7. 898७, युक्तिकृताति च । 
8. 98. सचराचरसंज्ञिते । । 
9. 58. }प8. विषयं प्राप्यं स तस्मिस्त्वधिगच्छति 
10. ८88. नान्यतः" ` "करणाश्रयम् 

क (५ कः ~ 
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"यद्येनोत्पादितं कमं शित्पयोगः क्रियापि वा। 

श्तस्य तेने कृता सृष्टिः प्रमाणं लक्षणं तथा ॥१९६॥ 

या^ काष्ठयन्त्रसूयिष्ठा कृता सृष्टिमंहात्मना । 

्न सास्माकं नादययोगे कस्मात्वेदावहा हि सा ।॥२००॥ 

यद्द्रव्यं जीवलोके तु नानालक्षणलक्षितम् । 

तस्याचुकृतिसंस्थानं नाद्योपकरणं भवेत् ।२०१॥। 

प्रासाद गृहयानानि (नानाप्रहरणानि च। 

ण्न शक्यं तानि वं कर्तु ` यथोक्तानीह ` लक्षणैः ॥२०२॥ 

लोकधर्मी ` भवेत्वन्या नाद्यधर्मो तथापराः ` ` 

स्वभावो लोकधर्मी तु. विभागो नाट्यमेव `हि ।॥२०३॥ 

जायसं तु न, कतेष्यं न.च सारमयं .तथा। 

नाट्योपकरणं तज्जगुरुदेदकर भवेत्? ॥२०४॥ 

काष्टचमसु वस्त्रेषु जतुवेणुवलेषु च। 

नाट्योपकरणानीह लघुकर्माणि कारयेत् ।।२०५॥ 

"नवव" कव पववद कनन कन्न, 

महात्मनेति विश्वकर्मणा । विभाव इति भावनामाच्रसित्य्थंः । 

1. ?२8. नाटूयेनोत्पादिलं 1 
2. 7प§. योगः । 
3, 78. तेन तस्य । 
4. 1 88., पऽ, कार्णायसभूयिष्ठा कृता भरमिर्महत्तरा । | 
5, 95. पऽ. नास्माकं सम्मता नाट्ये गुर्त्वात् खेददादहिसा। 
6. ह 38., ?प8. नाद्योपकरणानि च । | । 
¶7. 198. 785. शक्यानि तथा । 

गु्त्वात् सेदकृद्धि तत् 188, २8. जतुकाष्ठचर्मवस्त्रप्रभावेणुदलेस्तथा ॥ 



३६ नाद्यचास्त्रगछ 

'च्मवमध्वजाः होलाः भ्रासादा देवतागृहाः। 

हेयवारणयानानि विमानानि गृहाणि च।॥२०६॥ 

पूवे वेणुदलैः त्वा कृतीर्भावसमाश्नयाः । 

ततः सुरुङ्गराच्छाद्य वस्त्रैः सारूप्यमानयेत् ॥॥२०७।। 

अथवा यदि वस्श्राणामसान्निध्यं -. भवेदिहः। 

ग्तोलीयै्वा फिलिज्जेर्वा श्लक्णे 4वंस्रक्षिया भवेत् ॥२०८।।। 

तथा ` प्रहरणानि ` स्युस्तुणवेणुदलादिभिः । 

जवुभाण्डक्रियाभिश्व ` नानाखूयाणिं नादकेऽ ॥२०६॥ 

धप्रतिपादं .-प्रतििरः शप्रतिहस्तं प्रतित्वघम् । 

प्तुणैः किलिञ्जेर्भण्ड्वा श्तारूष्याणि तु कारयेत् ॥२१०॥ 

यशस्य सवंशं ह्पं सारुप्युगुणसंभवम् । 
#, 

१४१५" ५० ४ ^ च + ^ 4 ॥ 
14 ^ 

निमिष 

लधुकर्मांणीति येषु क्रियमाणेषु लाघवेन करिया संपद्यते । . 
तालीधेरिति तालपत्रेः । म्डेरिति अलाबुदलखङ्खदिभिः। 

[क {1 

, , 0, 58. 28, ् रब्चं  , 

1. 7 9. वमचमं । 99. 0068 00 76826 {० ४९5९8 1616. 

2. ए 98. तद्विधानमसं भवम् । 

3. 88. तालीयजेः कीलजैर्वा । 

4. (88. वस्त्रं : । 

5. 88. कारयेत् । 

6. 95. 7२5. प्रतिपादौ । 

7. ए९९., 8. प्रतिहस्तौ । 
8, 893. 7१६. तुणजः कीलजंः । 

9, 1६88. 7१5. सरूपाणीह् । 

र, 

(1 
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मृण्मयं "तत्तु कृत्स्नं तु नानारूपे^्तु कारयेत् ॥२११॥ 

भान्डवस्त्रमधूच्छिष्टेलाक्षयाश्च दलेन च । 

भनागास्ते विविधाः कार्यां ह्यतसीश्ण बिल्वजं ।।२१२।। 

नानाकुसुमजातोक्च फलानि विविधानि च । 

भाण्डवस्त्रमधूच्छष्टे लक्षिया वापि कारयेत् ॥।२१३।। 

भाण्डवस्त्रमधूच्छिष्टेस्तास्रपत्रेभस्तथेव ` च । 

भ्सम्यक्च नीलीरागेणाष्यश्रपत्रेण चव . हि ॥२१४॥ 

र ज्जितेनाश्नपत्रेण भमणीहचैव प्रकारयेत् । 

उपाश्रयमयाप्येषां शुल्बवङ्कनः कारयेत् ।२१५।। 

विविधा मक्टा .दिभ्या पुर्वं ये गदिता मया। 

तेऽश्चपश्रोज्ज्वलाः कार्या भमणिक्षालोकत्लोभिताः ॥२१६॥ 

न ॒शास्त्रपरभवं कमं तेषां हि समुदाहूतम् । 

मधूच्छिष्टं सित्थकम् । 

1. <ऽ5., अऽ. तत्र । 

2. 1६88. 75. नानारूपान् । | 
3. इतोऽग्र सार्धेकपद्यं 7१8. पुस्तके नास्ति । & ७8, 16205. 

नगास्तु विविधा कार्यारचमेवमेध्वजास्तथा । 

नानाकुसुमजातानि फलानि कुसुमानि च । 

विविधानि च भाण्डानि लाक्षया वेहकारयेत् ५ 
4. 88, वरणः । [ 
5. ए८88., 148. तत्साम्यं । 
6. ६88. मर्षाः । 

7. ए 98. शुल्वभ्रष्ठैनं । 148. तुल्यं व (२)द्गेन । 
8. 008. मणिव्यालोपशोभिताः । 



१३०८ नद्यसास्वम् 

"श्ाचायेवुध्या कतं व्यमूहापोहधरयोनितम् ॥२१७॥ ~ 

एष मत्यंक्िया योगो भभविष्यत्कल्पितो मया । 

4कस्मादत्पबलत्वं हि भ्मनुष्येषु भविष्यति ॥२१०॥ 

6मत्यनिामपि नो जक्ष्या विभावाः सवकाञ्चनाः। 

नेष्टाः सुवणंरल्नस्तु मुकुटा भूषणानि वा ॥२१९॥ 

¦ युद्धे निथुद्धे नृत्ते वा ुष्टिव्यापारकमंणि 1 

गुरुभाराणवसन्नस्य स्वेदो मूर्छाऽपिः जायते ॥२२०॥ 

१स्वेदमूर्छाक्लमातेस्य प्रयोगस्तु विनयति । 

भराणात्ययः कदाचिच्च . भवेद्रधायतचेष्टया ।२२१।। 

तस्मात्ताख्रमयैः ` पत्रैरश्रकं रल्नितरपि । 

10नेण्डेरपि मधूच्छिष्टेः कार्यण्याभरणानि तु ॥२२२॥ 

एवं लोकोपचारेण स्वबुदिविभवेन च) 

नाट्योपकरण नीह बुधः सम्यक् प्रयोजयेत् ।२२२॥। 

1. ह 98. 7२8. विचायं । 
2. & 88. }पऽ. एवं । 

3. 1६88. }प8. भविष्यन् कथितो 1 
4. 188. पऽ. यस्मात् । 

5. 1 58., 1१8. मानुषेषु । 
6. 1६88. 1२8. मर्त्यानामपशक्तीनां न भवेद्र द्भचेष्टितम् । ४ 

7* 008. भाव । 

8. 008. च। | | 

9. 85. स्वेदमूच्छाश्चमात्तस्य । 1२७. श्चमातेस्य 1 
0. (58. 1२3 भाण्डेरय । = ̀ ` ` ` 
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प्न भेद्यं नैव चच्छद्यंः न प्रहृतेव्यमेवं च! 

रङ्गे प्रहरणैः कायं संज्ञामात्रं तु कारयेत् ।॥।२२४। 

५अथवा योगकिक्षाभिंविद्यामायाकरृतेन वा। 

शस्त्रमोक्ष प्रकर्तव्यो रङ्कमध्ये प्रयोक्तृभिः ॥२२५॥ 

एवं नानप्रकारेस्त॒ आयुधाभरणाति च) 

नोक्तानि यानि च मया लोकाद् ग्राह्याणि तान्यपि ॥२२६॥ 

आहार्याभिनयो द्य ष मया प्रोक्तः समासतः । 

अतः अर्ध्वं प्रवक्ष्यासि सामान्याभिनयं प्रति । २२७।। 

इति भरतीये नादयक्ञास्त्रे आहार्याभिनयो 

नाम॑कविशोऽध्यायः । 

भव्येति [#। | 1) 

 सुघामकोक्ता विद्या हस्तलाधवादि माया  चक्षुबन्धादिका । एनमध्याय- 

सुपसंहर (ज्ञभिनये वक्तव्यहोषमा)सुत्रयति आहार्याभि नयो ह्य ष इति शिवम् । 

आहार्याभिनयाच्याये वृत्तिरेषा यथाक्रमम् । 

कृताभिनवगुप्तेन ग्रन्थिस्थानेषु तत्वतः ।। 

इति श्रीमहामाहेश्वराभिनवगुप्ताचायंविरचितायां 

नाट्यवेदविवृतावभिनवभारत्यामाहा्या- 

भिनयाघ्याय एकविक्ञः ॥ 

। ऋष [*।  िमन्हनाि 

(1 

1; 158. भोक्तव्यं नायुधं रङ्खेन छेदयंन च ताडनम् । प्रादेशमात्र 

गृह्ीयात्संज्ञाथं शास्त्रमेव, च । 
2. पप. स्थेयं । | 

"3. पऽ. रङ्ख प्रहरणं :। 
788. शिक्षायोगेन नाट्येऽस्मिन् दिक्षामायाकृतेन वा । -+ 

5, 198. तु कत्तंव्यो । . 



# 

न काणि) 

भीः 
नाट्यशास्त्रम् 

द्वाविंशोऽध्यायः 

 विषककककचमणनधी @  छन्जकतयसनास् 

सामान्याभिनयो नाम ज्ञेयो बागङ्धसतत्वजः। 

9 नि पि पिरि पि पि 9 9 1 क जाय 

अभिनवभारती द्वाविंशोऽध्यायः 
भेदेन त्माभिमुखतां नयन्तं भेदकारणम् । 

सामान्याभिनयाकारगवेमूति दिवं नुमः ॥ 

इहाद्य्रदित्युपरञ्जकं च अभिनयं चान्याभिनयं समं च तदिति त्त्र भवः 

सामान्याभिनयःइति परमाः । कोहलमतानुसारिभिव् दैः सामान्याभिनयस्तु 
धोढा भण्यते । तथा हि कोहलः-- 

शिष्टं कामं मिश्च वक्र संभूतमेकयुक्तत्वम् । 

सामान्याभिनये यत् षोढा विदुरेतदेव बुधाः ॥ इति । 

तत्र॒ सामान्यमिति साधारणमुच्यते तेन॒ सवष्वभिनयेषु यद्रूपमवदिष्टं 
पूवं नोक्तमवद्यं वक्तव्यं . चः कविमटरिक्षाथं तदैनाश््रायेनाभिधीयते स 
सामान्याभिनयः, सोऽभिनयेषु -सामान्यभरतः साधारणभूतोऽभिनयविषयत्वात् 
स्ववाच्याञिमुख्यनयनाद्वाभिनय इति व्युत्पच्या। तथा हि सात्त्विकस्य 
हावभावहेलादिना विशेषः पूवं मनुक्तोऽभिधीयते । विषयश्चैवं षडात्मकः 
शारीर” (२२-४१) इत्यादिना आलापर्च प्रलापदच' (२२-४९) इत्यादि- 
नाङ्किकत्राचिकयोः । 

ननु 'यङ्गा्यभिनयस्यैव यो विशेषः (२५-१) इत्यतः चित्भिनयातु 
कोऽस्य ॒विक्ेषः, उच्यते--तत्र॒वागङ्गसत्त्वव्यामिश्चत्वेन -चिक्रताः। इह् तु. 

,। 

एः 

1, ६85. चतुविद्ाः । 
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प्रत्येकनियतस्यानुक्तस्य विशेषान्तरस्याभिधानमित्ति। तथा हि तत्र चित्र- 
शब्दं पठिष्यति "अनुक्त उच्यते चित्रः इति ` (२५-२) तथा (चेह तु) 
सामान्याभिनयः कामोपचारः, स हि-सकलप्राणिवगंसाधारण आभिमुख्यं 

नयति च सर्वं जन्तुवगंमिति वागङ्कुसत्त्वलक्षणेन सकलेन सामान्यात्मना चाभि- 
नयेन अभिनीयत इति । तत्कामोपचारः स्वीपुरुषस्वभावः तदवस्थाभेदेनेहाभि- 
-नीयत इति सामान्यभिनयोऽयमध्यायः ¦! अत एवैतदध्यायशेषभूतकामोप- 
चारप्रतिपादकमेवाच्यायं वंदिकोपचाराख्यं मन्तव्यम् । तथा सामान्यमिति 

-समानानां कमं सामान्यं च॒ तदभिनयनं च \ तत्तेनकमेवाभिनयं गमयितुं 

यथासम्भवं बहूनामभिनयानां याभिनयक्रिया एकं तदेवाभिनयक्रियारूपं कमं 
समानानां सताम् । 

नन्वेवमेकत्राभिनये कि बहुभिरभिनयंः। तत्र॒ केचिदाहुः--स्वोपस्थानेषु 
साध्येषूपस्कारांशो व्यापार इति । तच्चासत्, नहि नाटकादौ सूत्रेष्विवोप- 

स्कारो युक्तः। स ह्यत्र प्रत्युत दोषाय, यथाह-“काव्यान्यपि यदीमानि 
च्याख्यागम्यानि ` शास्त्रवत्”* इत्यादिना । प्रविस्पष्टपराकरणं तत्र निमित्तं 

स्पष्टाथन वाक्यमात्रेण तत्सिद्धेः । 

तत्रोक्तं श्रीश ङ्कुकादिभिः--इह लोकानुसारिनाट्यात् लोके सुखदुःखाद्या- 

:वेक्चविवंशो वक्ता, तत.एव स्तम्भस्वेदादिभिबृ हितं अवधानबन्धोऽपि गुण- 

क्रियादिस्वरूपसाहचर्यभ्याससंस्कृतः (तं? ) शब्दप्रयोगः (गं ? ) तदुपचिताङ्खो- 

"पाङ्क विकारसंकीणेमेव कुर्वाणो इरयते--इति । 

(१) यत्र त्वसत्यतो वक्तव्य तदस्य निरक्तमष्टमेऽच्याये-- 

विभावयति यस्माद्धि नानार्था्प्रयोगतः । 

हाखाङ्कीपाङ्घसंयुक्तं तस्मादभिनयः स्मृतः ॥ 

इत्येवमन्तं इलोकं व्याचक्षाणः । [न तथा] सामान्यस्य समानीकृतः 

सकलाङ्खोपाङ्खकमंणा सतोऽभिनयनं येनालातचकरप्रतिमता प्रयोगस्य जायते । 
यथोक्तं श्रयोगदचास्य कीदश' इति, यद्वक्ष्यते । ` 

#* मामहाल्कुारे, भर्दिंटकाम्ये च । 
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“शि रोहस्तकटीवक्षोजच्घोरुकरणेषु तु । 

समः कर्मविभागो यः सामान्याभिनयस्तु सः ॥ (अ २२) इति 

(र ) सामान्य इत्यनेनाशेषाभिनयविरेषा आङ्किकादिगता उपलक्षिताः: 

तक्कृतोऽभिनयः । यद्रक्ष्यति-- 

कृत्वा साचीकृतां दृष्टिं शिरः पाश्वे नतं तथा । 

तजनी कणेदेडे च बुधः शब्दं विनिदिरेत् ॥ इति (२२-७६) 

(३) अत्र हि दृष्टिविशेषः शिरो विशेषो हस्तविशेषदच संभूयेकमभिनयं 

परत्येकोऽभिनयः संपद्यते । (४) एककेन तु शब्दाभिनयस्य कापि मात्रा निष्पद्यते,. 

एवमेव त्रतीयपक्षादस्य विशेषः । तत्र हि एकंकस्याप्यभिनयनेऽस्य (संभूतत्वेन) 

सारथ्यम् । (५) तथा विष्नसंभावनाशविहीनसकलसाधारणस्पष्टभाव-~ 

साक्षात्कारकल्पाध्यवसायसंपत्तये सवेषां प्रयोग इत्युक्तम् । ( ६)  तथाभिनय | | 

इति तद्विशेषो यत्न उच्यते, स च साधारणरूपः सामान्याभिनयः । तथा हि-- 

प्रकटाक्प्रक्षणाद्यं यं यत्नं कुशलं प्रयोक्ता गृह्भाति तेनेवं तदुचितिरःकर्मान्त- 

मस्य संपा्यम् इति षोढा गुरुभितिदर्शितः । 

वयं तु {न) मन्महे--रसभावाध्याययोर्वागङ्कसतत्वजास्य (त्त) द्रसभवेष् 

दक्शितास्ते कथं प्रयोज्या इत्ययमध्यायः 1 यथा हि किराटगृहाद् गन्धद्रव्या- 

ण्यानीय गान्धिकेन समानीक्रियते जस्थेयान् भाग इदं पूवेमिति, एवमत्राध्यायेऽ- 

भिनयाः । तत्र श्पृद्खारस्य प्राधान्यात् तत्रेवाभिनयानां भागयोगेन पौर्वापयं- 

युक्त्या च समीकरणं सत्त्वातिरिक्त इति । तेन सामान्यानां कमं समानीकरणं 

भावनप्रायमभिनयविषयं स्वयं चाभिनयरूपं सामान्याभिनयं श्यृद्खारमु खेन 
चान्यदुपनेयमिति । तदेतत्सर्वं हृदये कृत्वा मुनिराह ` सामान्याभिनयों नाम ज्ञेय 

इति । नाम्नेव ज्ञात् शक्योऽन्वथेत्वादस्येति भावः । तत्तु व्याख्यातम् । 

नन्वेवं तत्र नु किंचिदवशिष्यते. वक्तव्यमित्याशङ्कुयावुत्याह सामान्याभि- 

नयो नाम ज्ञेय इति । नामशब्दः प्रसिद्धिद्योतक तदयमथंः-ययपि 

%# षष्ठेऽध्याये रससूत्रव्याख्याने सप्तविषघ्ना उक्ताः । 
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तत्र कायः प्रयत्नस्तु नाट्य सत्वे प्रतिष्ठितस् ।।१।। 

ज्ञेयः (स्थिर) विषये सामान्याभिनयः प्रसिद्धोऽपि वाक्याथंबलात्, तथापि यो 

वागङ्खसत्त्वेभ्यो जातः तद्विषयः सामान्याभिनयो व्याख्यातः । तत्रेति विषये 

तन्निरूपणायामस्माक प्रयासः कायं एव । आहार्यो हि यद्यप्यभिनयान्तरेभ्यो ` 

न्यूनस्तथापि तस्य सिद्धस्वरूपत्वान्नात्रोपादानम् । आङ्किकादिक्रियाणां हि 

पूर्वापिरीभूतरूपतया सम्भावनीयवि (शेष ) भावनादेकीकारात्मा सामान्याभिनयोः 

यत्नसंपाद्य एव । आहायंस्य तु तन्मध्ये स्थिरत्वेनावस्थानाद्यत्नसिद्ध एवासौ । 

अत एवाहार्यऽपि भविष्यति सामान्याभिनयचिन्ता । न तु सर्वथेवास्य तत्र 

त्यागः । तथा हि “वागङ्खालङ्कारंः” (२२-१४) इति लीलायां, “मात्या- 

च्छादनविलेपनभरषणानां' (२२-१७) इति विच्छित्तौ, “वाग ङ्खाहायंसत्त्ववेगेन'" ` 
(२२-१७) इति विश्रमे, तस्य सातिक्चयनिरूपणं भविष्यति । 

अन्ये त्वाहुः--आन्तरभावानपेक्ष एवाहार्यो दण्डकमण्डल्वक्षसूत्रादिव्रत-. 
विक्षेषादिमात्रं गमयति, न तु भावं कंचित् । उज्ज्वलो हि वेषो न रति 
गमयति नापि मलिनः शुचम् । तदभावेऽपि हि ते भवत एव । भौचिव्यमात्रं 
ह्यं तद्रतावृज्ज्वलो वेषः, शुचि मलिन इति । ये त्वेते गणद्रन्यादिबाह्याभिनयोः 
सुखदुःखादिभावानिर्चायाइ्च ते चित्तवृत्तीनां बाह्यार्थानां च कायेकारणभावस्यः 
नियतव्यक्तित्वाद् भावपेक्षा इति । वागङ्ख सतत्वाभिनया अन्योन्य सहचर्यंमाणाः,- 
नत्वेवं तेष्वाहायं इत्यस्यानुपादानक्रिया । एतच्च न मूनेम॑तमित्यावेदितमस्मा-~ 

अिरुपाङ्गाभिनयाहार्याभिनयाध्याययो (८ १-२२) रित्यास्ताम् । 

नन्वेवं त्रितयनिष्ठो यद्यपि यत्नस्तथाप्यभिहिंतत्वेन किमिह वक्तव्य- 

मित्याह नाट्यं सच्व इति ) तुशब्दः सत्त्वराब्दानन्तरं द्रष्टव्यः । सास्तविके त्वभि 

नये नाट्यं प्रतिष्ठितम् । रसमयं हि नाद्यं रसे चान्तरद्गः सात्विकस्तस्मात् 

स एवाम्य्हित इति तदग्रतमेव वक्तव्यं . पूवंमभिघेयमित्याश्यमरेषचिरन्तना 

आशक्षेपपूवेकं समादधति--चत्रिषूिष्टेषु वक्तव्यं वागङ्कं सत्त्वेषु नाट्यं प्रतिष्ठिति- 

मिति सोऽयमाक्षेपः । प्रतिसमाधानं तु यदि वागङ्खजमेव स्यात् प्रयत्नं विनापि 

पाणान भमा 

1. 7२8. सत्त्वे । 
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सत्त्वातिरिक्तोऽभिनयो ज्येष्ठ इत्यभिधीयते । 

समसस्वो भवेन्मध्यः सतत्वहीनोऽधमः स्मृतः ।।२। 

अव्यक्तरूपं सतत्वं हि विज्ञेयं भावसभयम् । 

यथास्थानरसोपेतं रोमाञ्चास्रादिभिरगुणैः ॥३॥। 

0 ० क ककककष्क्कककककक्छण्कककष्ककन्छक क्क क कक ४9880 9 0 क्छ 

सिद्धिः स्यात्, वागङ्खसत्त्वजोऽपसौ सत्त्वे च नाद्यं प्रतिष्ठितम्, सत्तं 

च मनस्समाधानजम् । तस्मादुभरुयसा प्रयत्नेन विना (न) स्िष््यतीति.। 

एतत्तु चोद्यसममेवोत्तरं सत्त्वस्य हि प्रयत्नाधिक्यमुपयोगीति वागङ्खयोरूपा- 

दानमलमेवेति--अलमनेत । | 

ननु कोऽतरहेतुः सत्त्वे नाट्यं प्रतिष्ठितमित्याश ङ्कु चाह सत्त्वातिरिक्तोऽभिनय 

ति ! सत्त्वभिति सास्विकोऽभिनयः, तेन वागङ्खा (सत्वा) भिनययोयेल्नं- 

कत्र वाभिनये क्रमेण युगपद्भा प्र युज्यते तत्र परे (रं? )सात्विकस्या (न्य) यपेक्षया- 

धिक्यं भवति । त्प्रश्ञस्यतमाभिनयक्रिया (ज्येष्ठा) भवति । सुष्टु सम्यगभिमुखी 

भावं सौष्ठवं नीतो भवति रसपयंन्तत्वातप्रीतेरिति भावः 

„ अथ सात्त्विकोऽन्यतुल्य एव, तदभिनयनं प्रक्षस्य संपद्यते परमिति यावत् 1 

--यदिःदिवितरपिक्षया सात्त्विको न्यूनस्तहि अभिनंयक्रिया स्वरूपेणापूर्णा संपचत 

इत्यथः । सात्विकाभावे ह्यभिनयक्रियानामापि,. नोन्मीलति । अभिनयनं हि 

चित्तव॑त्तिसाधारणतापेत्तिप्राणसाक्षात्कारकल्पाध्यवसायसंपादनमिति अत 

एवोक्तं सत्तवे नाद्यं प्रतिष्ठितमिति। = ` | 

अव्यक्तरूपमित्यादिकं प्रबन्धं श्ीशद्ु.कादय इत्थं नयन्ति--कस्मात् पुनः 

: सत्त्वं प्रयत्नातिशयमपेक्षते । उच्यते-- रामाधनुका्थेगतं भावसंश्रयं तद्भावना- 

्रकरषजं .रोमाञ्चादिसंपादकः यदान्तरं नाट्यस्य सत्त्वं तदव्यक्तं अस्फुटं केवलं 

सोमञ्कादिभिगेसकत्वाद्गुणभूतविज्ञेयं, अन्यथा हि सुखाद्यभावे कुत एषामुद्भव 

इत्यहेवुकं स्यात् \ त्र सत्त्वं भावस्य स्थाने प्रसङ्गतो यो मुख्यो रसस्तेनोषेतं, 
स्सेनानुकाये च प्रकृष्टेन .यत्नेनं शेयं सुखादि तस्य ये रोमाञ्चादयः कार्यास्त्तै- 

[री ण नय ४ 
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"ट्साध्यभावे यतः सत्त्वात्प्रवत्येन्ते तन्मयः प्रयोगः कथं प्रकरष्टयत्नमन्तरेण सिध्चे- 
दिति तात्पयंम् । न केवलं (प्रकृत) रोमाज्चादावभिनये संपाद्ये नटस्य सतत्वमूप- 

युज्यते यावदद्खनाना येऽलङ्कुरास्तेष्वपि । तथा हि ते तावत् कटककेभू रादिभ्यो- 
ऽप्यभि विकारानयनेऽभिनयं (? }रूपलावण्यादिवत् स्तनकेश्चादिवस्च युवतिरिय- 
मिति प्रतीयते, न त्वभिनेयं तेषां किचिदस्ति केवलमलङ्कुारत्वमेषाम् । नच 
प्रयोगाभिनिविष्टत्वाद्युवतेरपिं प्रयोज्यास्ते प्रयोक्तुं शक्या मनस्समाधानमन्तरेण । 

तत्र मनसो देहवृत्तित्वात् समाधानं सच्वमुपचाराह् हाटमकम् । देहे हि मन- 

-स्समाघातव्यम्, तत इषद्धिकारो भावः स॒ एव प्रौढतायां तदतिशये च हावो 
हेला च । तथा च भावः तत्र कटकादाविव हेमः स्थितः! तत्र तु मदना- 
-लपेक्षी विकारो भावः येनाकामयमानापि तरुणी कामयमानेन लक्ष्यते, तस्येव 

तु मदनपेक्षत्वेन प्रौढतायां हेलात्वमेव, यौवने क्रमादुपचीयमाने स्वात्मेन्रिय- 

मनःस्वास्थ्ये हावः हेला शरीरविकारः धत्वादिवेषम्यात्तु तदवसादे प्रवि- 
लय इति हेलातो भावयुक्षतो भावत (हावते ? } वेति नानपेितहत्वन्तसा 
यौवनकृता; शरीरविकारा अपि प्राधान्येन वक्त्रगात्रगता गुणा इव भावा इव 
नाभिनयाः । कि त्वीषदिभद्यमानैर्वागाद्यभिनयेर्मुखरगेण च संभवत्तया 
प्रतीता अघ्रतीता अलङ्कारा उच्यन्ते । तदेतदुक्तमव्यक्तरूपमित्यादिना समा- 

ख्याता वबुधैहुःला ललिताभिनयात्मिका (२२-११) इत्यन्तेन । एतेम्य- 
सत्व द्जेम्योऽन्ये शीलकृता इति स्वाभाविक दश लीलाद्याः सत्वबलेनैव 
प्रयोज्याः । अन्ये तु निसगंजेत्वेनायत्नजाः सप्त रोभाद्या उक्ताः (२२-३२) ) 

तत्रैते शोभाद्याः स्त्रीगत्ताः पुरुषगताइचान्ये । स्वँ चते अतत्स्वभवेनापि नटेन 
स्वबलातप्रयोक्तव्या इति बहु प्रद (शेनविलसितं) व्याख्यातं न ग्रन्थज्ञेभ्यो 
"रोचते । | 

तथा हि--किमिदमनुकायं (यगतं ? ) क्वेः शिक्षाथमूपदिश्यते, तथानु- 
कतृगतं नटस्य (वा) । प्रथमस्तावद्यदि पक्षस्तदव्यक्तरूपं सत्त्वमिति सत्वस्य 

कथं प्रयोक्तरि स्थितिः, सत्वाद्भावः समुत्थित इति ह्यक्तम् । नटे च सत्त्वं, 
अनुकायं च भाव इति कि केन संगच्छते । स्वनुकार्यं च प्रस्तुते प्रागल्भ्य 
माधुर्ये परत्र (पात्र ?) गते उच्येते इति किमेतच्च, प्रतिलव(विलय ?) क्रमेण 

भावहावहेलानां परस्परकार्यंकरत्वं प्रथमं तावद्व्याख्यातम्, तदप्यसत् । न हि 
प्रतिसंहारे कारणता कार्यस्य व्यपदिद्यते । न हि परृथिव्यादिभूतानि प्रविल- 

यतन्मात्राणां कारणानि, तानि चाहंकारस्य, सोऽपि च बुद्धेः, सा च प्रकृतेः,“ 
प्रकारो वा तदहृङ्कुरणमिति व्यवहारः प्रति (संहार इव) प्रकृतेः कायंदा- 

यामपि संभवान्न पूवः प्रादुर्भाबः तत्कथं कायंता तदहुंका रदेः कारणत्क्मेत- 
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अलङ्कारास्तु" ग्नाट्यजञज्ञेया भावरसाश्चयाः३ । 

पिकः 

दिति चेत् सामानमेतदिहापि । यदि हि भावो हावतां प्राप्तः सोऽपि हेलात्वं च 
ततो हेला विलीयते । आच्यास्था दोषात् तदा हावः स्थित एव, न हेलया 

हेला परं कायेकारणभाव्रव्यवहारस्यावकाशः । कि चेते देहूविकाराः 
प्रयत्नेन निवत्य इति (साक्षिण इति) यदुच्यते तस्मिन्लाट्यस्य संसारे नाम ` 
तदस्ति यत्प्रयत्नेन नित्यां इति सात्त्विकाद्रैतम् । किं च विभावानूुभावव्यभि- - 
चारिव्यतिरिक्तमपि यद्यत्रोपयोगि संभवति तद्वथेव प्रतिज्ञातं तत्संयोगाद्रस- . 
निष्पत्तिरिति, गीतातोद्यरङ्खादिबलेनेदं व्यवस्थितं सामान्याभिनय इरभि- 

धानात् अनभिनयवेत्तवे चास्य सतत्वनिवेत्येस्यापि को नादटूये उपयोगः, कथं च 
सामान्याभिनयेनेत्यपरामृष्टाभिधानम् । एतत्सवं मुनिमताननुप्रविष्टः परं श्वद्धी- 
यते नासेत्यास्तां तावत् । | 

प्रकृतव्वाख्यानमूच्यते--इहोक्तं सस्वे नाट्यं प्रतिष्ठितं तेन सास्विक- 

भावानुनयो वक्तव्यः तस्य च किचिदुक्तमिति दशयति अग्यक्तरूपं सतत्वं हि ̀ 
विज्ञेयमिति । इह चित्तवृत्तिरेव संवेदनभूमौ संक्रान्ता देहमपि व्याप्नोति । 

सैव च सतत्वमित्युच्यते । तत्र चाव्यक्तं संवित्प्राणभूमिद्रयानिपतितं यत्सत्त्वं 
तद्भावाध्यायसंश्रयत्वेनैव विज्ञेयम् । तस्य च ये गुणा देहपयंन्ततांः 
प्राप्ता घर्मरोमाञ्चादयः तेऽपि तत्रंवोक्ताः किचित् । यथास्थानमिति यस्य 
रसस्य यत् स्थानं, तद्यथा श्बृद्धारस्य (उत्तमौ) स्वीपुसौ, रौद्रस्य रक्नो- 
दानंवादिः, भयानकस्याघमप्रकृतिः, तदनतिक्रमेण रसेषपेतं सम्बद्धं तत्सत्त्वम् ।. 

भावराब्देनात्र भावाध्यायः (उक्तः) । 

एतदुक्तं भवति--चित्तवृत्तिरूपं यत्सत्त्वं तद्भूकायसंक्रान्तप्राणदेहधमे- - 
तावकाद् भवदपि भावाध्याये रसाध्याये च वितत्य निरूपितमिति पुनः किं 
तदभिधानेन । 

कि तस्य भूसत्त्वस्य रूपं वक्तव्यमित्याह अलङ्कारास्तु नाट्यज्ञे रित्यादि । ̀ 
अयमभिप्रायः--संवेदनरूपात्परसृतं यत्सत्त्वं तद्धिचारितम् । अन्यत्तु देहधमेत्वे-. 
नैव स्थितं सात्विकं, यतः सात्त्विकेष्वेवोत्तमेषु इयते, तत्र स्त्रीणामूत्तमत्वं.. 

1. पऽ. च । 

2. 1२8. सत्त्वस्था । 
3. 7२8. समाश्रया; । 85. नाट्यरसाश्रथाः । 
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यौवनेऽभ्यधिक्ाः" स्त्रीणां विकारा वक्त्रगात्रजाः ।४॥ 

पिति पिरिध क क ठ क कक "कण्ककयव 

श्वद्खाररसपर्यन्तमेव, पुरुषाणां तु वीररसविश्रान्तम् । रान्तस्तु प्रधानत्वेन 
न प्रयोगाहं इत्युक्तप्रायः । स्त्रीगतेन श्यृङ्खारेण पुरुषनिष्डेन वीरेण च सावं. 
लोकिकः पुमर्थो व्याप्तः । न च सतत्वमयमुत्तमस्तीरूपं विमुच्यान्यत्रामी- 
चेष्टालङ्कारा विनिवेशं लभन्ते (न) सात्विकास्तावद्राजसतामसशरीरेष्ट्वसंभ- 
वात् । चण्डालीनामपि रूपलावण्यसंपदो ह्यन्ते, ननु चेष्टालङ्कारास्तासामपि 
भवन्त उत्रमतामेव सूचयन्ति स्ववगपिक्षया वा संपदंभ्रदादिना । एतदुक्तं 
भट तोतेन-- न चालङः कृतीनामव्र॒ लक्षणं महदाश्रयमिति- ते च दष्टाः सन्तः 
उत्तमेयं श्पृङ्गारसमुचितेति विभावादिसुविवेकविहीनं व्यभिचारिरूपदशान्तर- 
संस्पशंशून्ं विशेषविरहितमेव सामान्यरूपं श्ङ्घारमभिनयति(न्ति? ), सामान्या- 
भिनया न तु लावण्यादिवदनभिनेया एव(वं?) शरीरविकारा अनुभावा एव 
तेन विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादित्येवमेवैतत् । एवं पुरुषगता अपि शोभा- 
दय उत्साहप्रकृतिरयमित्येतावन्मात्रं गमयन्तः सामान्याभिनया एव । फ्रि च 
यत्किचिदङ्गनानां श्यद्धारोचितं चेष्टित्तमभिनीयते तत्रैव चेष्टालङ्कारा अवर्य- 
मभिनेया इति सामान्यवत्सर्वावस्थानुयायिष्वेनाभिनीयत इति (च) सामा- 
न्याभिनया एव प्रधानपुरुषस्य शोभादयः, तथैते वाग द्गसत्त्वाहार्याणि स्वभेद- 
सहितानि यथासंभवं संभूयाभिप्रविष्टानि यथा किलिकिञ्चिते विच्छित्तौ 
विभ्नमे चेति सामान्याभिनया वागङ्काहूर्ययोगेऽपि च सत््वप्रधानतया 
सात्त्विका इत्युक्ताः । 

एवं तेरेव सामान्याभिनयेः प्रधान्रमदापुरुषद्वारेण विश्वमेव व्याप्तम् 
ते चात्राध्याये वक्तव्याः, तदाहु -अलङारास्त्वित्ति तुव्यंतिरेके, अन्ये भावा- 
ध्यय एवोक्ताः, एते तु वक्तव्याः ते तु तत्र नोक्ताः । यत एते केवलमलंकारा 

देहेमात्रनिष्ठाः, न तु चित्तवृत्तिरूपाः । भावसंश्रया इति रतिभावमात्रमभिन- 
यन्तीत्यथः । ते हि यौवने उद्रिक्ता द्यन्ते बाल्ये त्वनुदिभन्ना वाके तिरो- 
भूताः । यदाहु-- 

यावन्त एते तरुणीजनस्य भावाः समं कुटुमितादयोऽपि । 

राच्रावदहश्यानिव तान्धरटादीन्कामप्रदीपः प्रकटीकरोति | इति + 

1, ६83. ह्यधिका: । 
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भ्रादौ त्रयोऽद्खजास्तेषाः दक स्वाभाविका: परेः । 

अयत्नजाः भ्युनः सप्त॒ रसभावोपनु हिताः ।(५। 

ध्देहात्मकं भवेत्सच्वं सत्वाद्भावः समुत्थितः । 

भावात्समुत्थितो हावो हाबाद्धेला समुत्थिता ॥६।। 

र "0 - बनि" - व) क, कोक दऽ |. + 9) 0 छ । 

वकत्रगात्रजा इति देहविकरारमावत्ररूपा एव परं न हि यथा बष्पादीना- 

मन्तःप्राणभुवि कण्ठरोधादिरूपं लक्ष्यते, तथा वचेष्टालङ्कूासणाम् गात्राणि (वक्षो- 

नितम्बा) दीनि, वक्त्रं॒प्राधान्यात् पुनरुपात्तम् । तत्र देहविकाराः केचन 

क्रियात्मका अपि ते च प्राग्जन्माभ्यन्तरिता भावसंस्कारमात्रेण सत्त्वोदरुद्धेन 

देहमात्रे सति भवन्ति, त एवाङ्खजा उच्यन्ते, तथा भावो हावो हेला च) 

अन्ये त्वद्यतनजन्मसमुचितविशिष्टविभावानुप्रवेसस्फुटीभवद्रतिभावानुविद्धे देहे 

परिस्फुरन्ति । ते स्वाभाविक्राः स्वस्माद्रतिभावात् हूदयगोचरीभूताद् भव- 

न्तीति तथा कस्यादिचत् कर्दिचदेव स्वभावबलाद् भवति, अन्यस्यां अन्यः, 

कस्यारिचत् द्रौ तरय इत्यादि, अतोऽटि स्वाभाविकाः। 

भावहावहेनास्तु सर्वा एव सर्वास्वेव सत्त्वाधिकामूत्तमाद्कनासु भवन्ति । 

तथा शोभादयः सप्त । एवमङ्खजाः स्वाभाविकास्व क्रियाजन्मानः, अन्ये तु 

गुणस्वभावाः शोभादयः ते चायत्नजाः । यतनजाताः क्रियात्मका उच्यन्ते, 

(इच्छातो) यत्स्ततौो देहुक्रियेत्ति हि पदाथैविदः । ततोऽन्येऽयत्न- 

जाताः । तदेतदाहु--भादौ चयोऽद्धजा इति । तेषामलङ्काराणां मध्ये । आदा- 

1, 1६95. प्रोक्ताः । 

2. प. तथा । 

३, ६88. 8. तथा । | 

4. इतः प्रभृति रलोकपञ्चकस्य पाठक्रमो विभिन्तपुस्तकेषु भिन्नतया 
दश्यते । | † 
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हेला हावश्च मावहच परस्परसमूत्थिताः । 

सत्तवभेदे भवन्त्येते शरीरे प्रकृतिस्थिताः ।।७॥ 

वागङ्ःमुखरागेक्च सत्त्वेनाभिनयेन च । 

क्वेरन्तगंतं भावं भावयन्साव उच्यते ॥८।। 

"वि 

विति प्राच्यवासनानुविद्धदेहमात्रप्रभवित्वात् पूर्वमेव भवन्तीति यावत् । 
भावोपबर हिता इत्युभयकशषेषः । स्वाभाविका अयत्नजा स्वरतिभावेन प्राणिता 

भवन्ति! (अनुमति) पुनरिति सत्वानां, पुस्तचित्रालेख्यालिखितानामेव नैते 

भवन्ति । तत्र त्रयाणां तावदुपक्षेपकतुः पीटबन्धमाह् वेहात्मकं भवेत्सत्वमिति । 

दारीरस्वभावं तावत्सत्तवं संभाव्यते उत्तमशरीरतां प्राप्तमित्यथंः 1 तती भावः 

ततोऽपि हावः तस्मादपि हेला । एवं तीव्रतरसत्वे देह एव । यदा तु तथाविद्ध 

सत्त्वं न भवति तदा प्राक्तनरतिवासनोत्थं अत्र सहकायंन्तरमपेक्षणीयं वतत 

इति दशेयति-- 

हेला हावश्च भावेडच परस्परसमूत्थिताः । 

सत्त्वभेदे भवन्त्येते दारीरे प्रकृतिस्थिताः ॥ इति ॥ 

एकश्चशब्दोऽपिशब्दारथे, अपरः समुच्चये । प्रत्येकं हि समुच्चये द्यत्ये 

तृतीयोऽपि चः परितव्यः स्थात् । तदयमर्थः--ग्र (कृ) तिस्थिताः देहस्वभाव- 

माव्रापिक्षा अप्येते परस्परसमुत्थिता भवन्ति । तथा हि-कुमारीशरीरे 

प्रौढतमकु मायन्तरगतहेलावलोकने सति हावोद्भवो भावशचेदुल्लासितपूवः, 

अन्यथा हि भावस्यैवोद्भवः। एवं हावेऽपि ख्ष्टे भावो हेला वा। यदा तु 

हावावस्थोदिभन्ना पूर्वं परत्र च हेला इश्यते तदा हेलातोऽपि हेला । एवं हावा- 

दावो भावाद्भाव इति च वाच्यम् । एवं परकीयभावादिश्नवणात् तथाविधे- 

याभिघेयरमणीयकानव्याकणनादेरपि हेलादीनां प्रबोधो भवतीति मन्तव्यम् । 

एतदन्योन्यसमूत्थितत्वम् 1 

ननु यद्येते प्रकृतिस्थितास्तत एवाङ्कजास्तत्किमन्यापेक्षणेनेत्याह ( वागद्क- 

त्यादिना) ! बागङ्खमुखरागेणेत्यादिपाठः परं भावाध्यायद्लोको नास्य तुल्यो- 

1. {ऽ8., 7२5. च भावो हावश्च हेला च । 
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[ भावस्यातिकृतं सच्वं व्यतिरिक्तं स्वयोनिषु । 

नेकावस्थान्तरकृतं "भावं तमिह निर्दिशेत्] ।॥६॥। 

तत्राक्षिभर् विकाराढयः भ्पुङ्खाराकारसुचकः । 

सग्रीवारेचक्ो जेयो हावः स्थितसमुत्थितः ।\१०।। 

1 

ऽ्थैस्त्वन्य एव, न तु भीशङ्कु.केनार्थ (घं ?) एकार्थं मन्तव्यम् । एवं चित्तवृत्ति- 

लक्षणः देहधर्मस्येति सवंसंमतम् । तस्मादयमर्थं---वागद्खुमुख रागैः सत्त्वेन च 
लक्षितो भावः वागङ्खसत्त्वविशेष एव बालिकाया भाव इत्युच्यत इत्यथः । किमपि 

विशेषो नेत्याह । कि त्वन्तगतं वासनात्मतया वतमानं रसाख्यं भावं भावय- 

स्ूययत् कि सवस्य नेत्याह कवेः सृक्ष्मसृक्ष्मानपि योऽर्थान् पश्यति तस्य 
सहदयस्येत्यथंः । 

एतदुक्तं भवति--उत्तमाधमरूपे कू मारीद्धितये व्यवहरति (एकायाः) वाक् 

स्पन्दते चक्षुरादिव्यापारः क्रीडनकावहारखेदजनितमूखवेवरण्यं बाष्पादि च 
पर्यतः हृदयस्य भवति तावद्विरेषोल्लाप्िनी अभिनयजनितेवानुमात्रुरूपा अपि तु 
विरोषाध्यवसाधिनी मतिः, महतीयं काचिन्नायिकाभविष्यतीति । तथाविधं यद्वा 
गादेरान्तररतिवासनासद्भावसमुपनतं किचिद्धिशिष्टरूपत्वं स ॒देहविकारविशेषो 
भावः| चदब्द एक इवशब्दाथं, अभिनयतुस्यो वागादि)भलेक्षितो भाव इत्यथः । 

तत्रेति तत्पुरुष एव (उत्तमाङ्खना) पात्रलक्षणेन चोदभ्रूतारकचिवुकश्रीवादेः 
सातिशयो विकारकरूपो धरः, अत एव शङ्का रोचितमाकारं सहदयासहूदयसवं- 
जनहुदयं सूचयतीति । हावः--एष हि स्वचित्तवृत्ति परतरं जुद्वतीं ददतीं ता 
कुमारीः हावयति 1 स्थितसमत्थित इति स्थितः स्वयं समूत्थितः स्वेत्यु (स्वतः! ) 
द््ि्योद्धिच्य विश्राम्यन् हावः, सतु प्रसरणकधमेकः, तथाहि हिला स्यात्, अत 
एवायं सुकुमारपरिकरसन्रह्मचारीति दकश्चितम् । हावावस्थायां यत्स्वयं रतेः 
प्रबोधनं न मन्यते केवलं तत्संस्कारबलात्तथाविकारान् करोति । येदष्टा 
तथा कल्पयति 1 यदा तु रत्तिवासनाप्रबोधात्तां प्रवृद्धां रतिमभिमयन्ते केवलं 

1. 99., वचऽ, हावं ॥ 

2. 1489.; }9, रसस् चकः । 

3. ८ ७5., पऽ. भावः 
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पयो वं हावः स एवेषा श्ृङ्खाररससंभवा। 

समाख्याता बुधं्हेला ललिताभिनयात्मिका ।\११॥ 

समुचितविभावोपग्रहुविरहान्निविषयतया स्फुटीमावं न प्रतिपद्यते तदा तज्ज- 

नितो देहविकारविशेषो हेला । "हिल भावकारण' इति (धातुपाठे) पट्यते । 

` भावस्य संबन्धादिति या प्रसरता वेगवाहित्व मित्यर्थः । वेगेन गच्छत् हेल तीत्युच्यते 

लोके तदाह श्बृद्खारेति । श््द्धाररसो रतिः ततो हव्ये स्थिताया दहला 

-संभवतीत्यथः । तथा श्ृद्धारस्य रस (स्य?) मनतायां यारक्साधारणमिव रूपं 

` तस्य संभवः संभावना या स्यात् सामाजिकश्युद्धार रसास्वादसद्शरूपेव संभावना 

चमत्कारमात्नप्राणा । तथा हि तस्या यावद्विषयाजेनं किचिदवभाति विभाव- 

` विश्ञेषापरिस्पुरणादित्ति वरसुन्दर (रूपोत्कीणं) ग्रावकत्पशे शवदरोत्तीणं- 

तारुण्योन्मीलना अत एव ललिता चेष्टा अभिनयरूपतामिव अस्यां विकारावेशा- 

-त्िशयवशात् न प्रतिलभते । क्रमेणोदाहरणान्येषाम्-- 

उत्तालालकभञ्जनानि कबरीभारोऽथ दिक्षारसो 

न्तानां परिकमं नीविनहनं श्रूलास्ययोग्याग्रहः । 

तियंग्लोचनवल्गितानि वचसां दको क्तिसंक्रान्तयः 

स्त्रीणां म्लायति शेशवे प्रतिकलं कोऽप्येष केलीक्रमः ।1 ( विद्ध१) 

स्मितं किचिन्मुग्धं तसर्लमधुरो दृष्टिविभवः 

परिस्पन्दो वाचामभिनयविलासोक्तिसिरसः । 

गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिकरः 

स्पृरान्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं मृगदृशः ॥ 

कुरद्धीवाद्कानि स्तिमितयति गीतघ्वनिषु यत् 

सखीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पनः प्रश्नयति यत् । 

अनिद्रं यच्चान्तः स्वपिति तदहो वेदुम्यभिनवां 

परवृत्तोऽस्याः मेक्तुं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम् ॥ 

1. {88., 1२5. य एव भावाः सवेषां श्यु गाररसंश्रया । 
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लीला विलासी विच्छित्तिविश्नमः' किलकिञ्चितम्" । 

मोटरायितं कृट्रुमितं विब्बोको ललितं तथा।।१२।३ 

चिहूतं चेति विज्ञेया दकल स्त्रीणां स्वभावजाः) 

श्पुनरेषां स्वरूपाणि परवक्ष्यामि पृथक्पृथक् ।१३।। 

वागङ्धालङ्ारेः शिष्टैः प्रीतिप्रयोनितेमधुरेः। 

इष्टजनस्यानुकतिर्लीला ज्ञेया प्रयोगज्ञैः । १४।। 

स्थानासनगमनानां हस्त्रूनेन्रकर्मणां चेव । 

उत्पद्यते विशेषो यः हिलष्टः स तु विलासः स्यात् ॥१५॥ 

१1 @न्दुनन्क द --क--अ--6--क कन दकल 0-9-99 "2-4-92 > 

अचर हि भावान्तगंतरतिप्रबोधमात्रमुक्तम् । न त्वभिलाषः श्रृङ्खार इति 

मन्तव्यम् । तत्परं ब्राह्मणस्योपनयनमिव भविष्यत्समस्तपुरुषाथंसद्मपौठ- 
बन्धत्वेन योषितां परमो ह्य.त्सवः लोकोत्तरोऽलद्कारः सातिशयमानन्दस्थानं 

परं पवित्रमित्युपश्रूयते ! यद्यपि चंते पुरुषस्यापि भवन्ति तथापि योषितां 
त एवालङ्कारा इति तद्नतत्वेनेव वणिताः । पूंसस्तूत्साहवृत्यात एव परमा- 
लद्काराः, तथा च सर्वेष्वेव नायकभेदेषु धीरत्वमेव विरेषणतयोक्तम् }: 
तदाच्छादितास्तु श्रद्खारादयः धीरललित इत्यादौ । 

, एवं त्रीनङ्खनान् व्याख्याय स्वाभाविकान्दशोदहिशतसि लीला विलास 

इत्यादिना । विशिष्टविभावलाभे रतौ सविरेषत्वेन स्फुटीभूतायां तदुप हण- 
कृता देहूविकारा लीलादयः गाक्याचायंराहुलकादिभियेन्मतं विरेषसौक्ष्या- 
दनुपलक्ष्य हैलाहावादीन् लीलादिमध्य एव पठदि्भिश्चेष्टेवालङ्का राभूतेति, 
एतावन्मात्रे विश्वम्य सामान्येन चेष्टा अलद्धुार इति, तदयुक्तम् । 

अत्रषां दशानां क्रमेण लक्षणान्याह वागङ्खालङ्कारेरिति । श्रियतमगतेः. 
प्रीत्या तं प्रति बहुमानातिदयेन स्वात्मनि योजिते: मधुरः सुकुमारः न तु तदी~- 

प पौ 

1. 88. विक्रमः। | 
2. 7८ 85,, 178. किल््चितः । | 

३. 88. भलंका रास्तथे वेषां लक्षणं श्रुणुत द्विजाः 1. 
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मात्याच्छादेनमूषण विलेपनानामनादरन्यासः 1 

स्वल्पोऽपि पराः ्ोभां जनयतिः यस्मात्तु विच्छित्तिः १९] 
४ 

कौ की" की" --क--क-क-क--क-की- दो --क--9-क- कक कक -क--क- ~क-की०--क= क -क-#= -क--#---#-#- 4 -क--क--#- की क कीक कक -क--क--@ क-कै" 

येरेबोद्धतेः मधुरेरपि विरिष्टेः न तु कल्पितत्वेनाभिमानैः अत एवानुकरृतिनो- 
द्घटुकरूपेणाविकृतं (तः? ) बहुमानः स्वात्मनि तत्स्वाट्मीकरणेन । एते च दह 

प्राप्तसंभोगत्वेऽपि भावयन्त्येव । शोभादयस्तु सप्त भाविनोप्राप्तसंभोगतायामेव । 
एतान् लीलादीन् कवयो लोकवाचोऽच्र कीदृशा साङ्कुर्यंण प्रयुञ्जते । यथा-- 
“गतेषु लीलाञ्चितविभ्रमेषु” (कूमा -३३) इति ॥ तत्रोपचारोऽन्वर्थत्वं 
लौकिकी प्रसिद्धिर्वा प्रमाणीकतेव्या । तन्त्रजञेरेवं पठितव्यम्--"“"गतेषु लीला- 
च्न्चितसुन्दरेष्” इति, तदसदिति भटन्दुराजरिष्याः, यतो ये लीलाविश्रम- 
प्रभृतयो भविष्यन्त्यस्तदुचिततया तदानीं शिक्ष्यत इव । व्याहृत्य नीयते स हि 
(अभिनय) प्रयोगकालो लीलादैरिनि विनयस्य तु राजहंसकत्र त्वमुत्परक्ष्यते ॥ 

स्थानासनेति स्थानमुध्व॑ता, आसनमूपविष्टता । 

स्थानकादावप्रयत्नरिक्षितमपि श्रुद्खारबलादूपटीय तद्रूपं विलासः, हिलष्टः 
इत्यनुल्बणम् । यथा-- 

बाले उअंणस्सु विमण्णमअओसणु(? ) --इत्यादौ । 
स्वल्पोऽपि परामित्यल्पतयैव परां शोभां जनयति सौभाग्यगवंमहिर्माः 

ह्यसौ । यथा-- 

कच उपरन्भउ सस्सर इिणिअत्थ (?) --इत्यादो । 

यत्त॒ “सरसिजमनुविद्धं शोवलेनापि रम्यं (शाकु ) --इत्युदाहूतं तदसत् । न 
ह्यत्रानादरन्यासः सौभाग्यगवंकृतः, अपि तु तपस्विसमुचिततवेषपरिग्रहण-- 

प्रायमित्यलम् । ( 

विविधानामिति योगो भेदः तेन वागादिभेदेन बहुभेदानां च बहूनां च 
(अर्थानां) योऽन्यथा निवेद: पुवंवत्सौभाग्यगवंकृतः (स) विभ्रमः, तद्यथा, 
वचनेऽन्यथावक्तव्येऽन्यथाभाषणम्, हस्तेनादातग्ये पादेनादानम्, रदानायाः 

1. ८88. अप्यधिकां । 

2. ९88. यासातु। 
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विविधानाम्थनिं वागद्खाहायंसत्त्वयोगानाम्' । 

मदरागहूर्षजनितो रव्यत्यासो विश्चमो ज्ञेयः" । १७ 

“स्मितरुदितहसितभयण्टषेगवेदुःखश्चमाभिलाषाणाम् । 

सङ्धरकरणं हर्षदसकत् किलिकिञ्चतं ज्ञेयम् ॥१८।। 

099 रोको" भरो अदो)" क" "दो-दो य-द" दो-क, ज, 

कण्ठे न्यासः इत्यादि । मद्येन कृतो रागः प्रियतमं प्रत्येव बहुमानो हषः । 
सौभास्यगर्वो यथा-- 

चिरिअ बन्धिअ निच््चिप्पटणिच्चिअ बद्धनम्म अदेसि सहि । 

सोहग्गमत्थि एकं चिअजरिअ किप्पिण (वेण) णाहिणवड(?) ॥ 

स्मितरुदितहसितेति सङ्करेण संकी णंतया हर्षद्गर्वाचत्संक रणम् । यथा-- 

मह् ` तिमललमकलति हलहल न्ति सप्पदिभो 

(व) त्नलवच्चर इव इ अणेकत्ति(? ) इत्यादौ । 

अत्र हि गवेश्रमदुःखस्मितरुदितहसितानि देशीपदेः क्रमेणोक्ठानि । 

इष्टजनस्येति कथने दने वा कान्तस्य यदुत्पद्यते योषितो लीलादि तद्भाव- 

-भावनवशान्मदनाङ्खमदेपयेन्तं तदङ्ख मोडनान्मोट्टायितम् । यथाह-- 

सिदऊणथणसक्कियहत्थऊरू ।--इत्यादौ । 

केशस्तनाधरग्रहणादिति प्रियतमेनेति शेषः । यथा-- 

देशिखणंमि णअथणहिभदइअपडि अपुणहे तिहि अज्ज- 

णहरग्गस उकि कि दुरपसमहणाहलबंधर्हि । इत्यादौ । 

1. 199.; 7५5. युक्तानाम् । 

2. पऽ. योऽतिशयो विभ्रमः स मतः । 

3. 1९88. नाम । 

4, १5. स्मितहसितरूदित । 

5. 1६83. रोगमोहदुःखसमाभिषद्धानां 748. बहुदुःखगरव॑श्रमाभिलाषाणाम् । 
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द्वाविशोऽध्यायः १५१ 

इष्टजनस्य कथायां नीलैहैलादिदशेने वापि" । 

तद्भावः भावनाकृतमुक्तं मोटायितं नामः १६॥। 

केरस्तनाध रादिग्रहणादति हषसं्रसोत्पन्नम् । 

 कुटूनितं विज्ञेयं सुखमपि दुःखोपचारेण ।२०॥ 

इष्टानां भावानां प्राप्तावभिमानगवंसंभूतः । 

स्त्रीणामनादरकृती बिन्बोको नाम विज्ञेयः ।२९१॥ 

हस्तपादाद्धविन्यासो भनेत्रोष्ठप्रयोजितः । 

सौकुमार्याद्भवेद्यस्तु ललितं तल््र्कीतित म्° ।\२२॥ 

| क रचरणाङ्धन्यासः सश्रूनेनोष्ठसप्रयुक्तस्तु । 

सुकुमारविधानेन स्त्रीभिरितीदं स्मृतं ललितम् ] २३ 

वाक्यानां प्रीतियुक्तानां प्राप्तानां यदभाषणम् । 

व्याजात्स्वभावतो वापि विहृतं नाम तद्भवेत् । २४ 

"कक -9क-क-र-क 0-909-00 कक कक 9-क-के- 9-09-96 6-90-99 करक कक 

इष्टानामिति वस्त्रालङ्कुारादीनामिति अनादरकृत इति तद्विषय एवयोऽ- 
नादरङृतस्तद्रहुलम् (विन्बोकम् ?) । यथा--चन्दघसि नामकोप्पेस स तु 
कि दु आविलं उइआ को चण्ड । इत्यादौ ॥' 

हृस्तपादाङ्खविन्यास इति कतंव्यवशादायत एव॒ हस्तादिकर्माणि यद्वै- ` 

चिच्यं स॒ विलासः। ललिते तु यत्र बा्यव्यापारयोग एव न किचिदस्ति 

नादातव्यबुद्धिः ।. अथ च सुकूुमारकरव्यापारणं न दुष्टस्य किचित्, अथच 
तारादिकमं ति विरेषः । यथा-- 

1. 88. दशनेनापि । 148. दर्णने चापि । 

2. {८ ऽ3., पऽ. भावनकृतं । 

3. 748. इत्यंभिख्यातम् । 
4. 7२8. ग्रहुणेप्यति । 98. ग्रहणेष्यति । 

-3. {{589.; पव७, पाप परऽ रलाःऽ6,., 



१५६ नाट्यज्ञास्त्रम् 

प्राप्तानामपि वचसां" क्रियते यदभाषणं दिया स्त्रीभिः । 

व्याजात्स्वभावतो वाप्येतत्समुदाहूतं विहतम् ।। | २५।। 

शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च तथा माधुर्यमेव च । 

धर्यं ्रागत्भ्यमौदार्यभित्येते । स्पुरयत्नजाः ।\२६॥ 

रूपयोवनलावण्यरपभोगोपन् हितः । 

अलङ्ुरणमङ्धानां क्लोभेति परिकीतिताः।।२७।, 

विज्ञेया च तथा कान्तिः शोभेवापुणंमन्मथा । 

कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्यभिधीयते ॥ २८) 

स्वविस्थाविकेषेषु दीप्तेषु ललितेषु च । 

अनुल्बणत्वं चेष्टाया माधुयंमिति संज्ञितम् ।।२९। 

चन्न "कन्न 

कि अणि लोपललविअरूपकिसरि इचच्चा ए स बहुमजक्ति'*"भराबहु- 

चिसिदुपुणाखिललविलृण अ अणललदिखणु अ ॥ इत्यादि । 

अस्ये तु "लड विलास" इति (धातु) पाठं प्रमाणयन्तो विलासमेव' सातिशयं 
ललितसंज्ञं मन्यन्ते । 

वाक्यानां प्रीतियुक्तानामिति । प्राप्तानामित्यवसरलाभेन कथने योग्या- 

नामित्यथेः । स्वभावत इति मौरध्याद्बाल्यादन्यचित्तत्वाद्रा । 

व्याजादिति । व्याजादिभिमौरध्यादिभिः प्रख्यापनातिक्षयेनेत्यथेः । 

तत्परख्यापनमपि का्सांचित् स्वभाव एव । यथा कविभिस्तु ` "ˆ" लिललि- 
केरन्ति अ इन्छिह पूणच्छ मरणुकरन्ति अ--इत्यादौ । 

अथायत्तजा इति । ज्ोभाकान्तिरित्यादधि । एषां क्रमेण लक्षणानि ॥' 

रूपयोवनलावण्यरिति । तान्येव रूपादीनि पुरुषेणोपमुज्यमानानि छायान्तर 

1. ८98. वचने । 

2. ६४6. यत् सा शोभेति भण्यते । 

# न 0 1 ̀  

= श सदन म. ~ ८ 9 ~ 

धव ० प स 

य "म" द् = २६ 

7 न क" व क सुक ¶ 

व ४ 



द्ाविशोऽध्यायः | १५७ 

चापलेनानुपहता स्वथिष्वविकत्थना । 

स्वाभाविकी चित्तवृत्तिर्धेयंमित्यभिधीयते ॥३०।। 

प्रयोगनिस्साध्वसता प्रागत्भ्यं समुदाहूतम् । 

ओदायं प्रश्रयः प्रोक्तः सवविस्थानुगो बुधः ।।३१।। 

0--9-#-9--क-क- कक कक # 9 क-कै 

श्रयन्ति । सा च्छाया मन्दमध्यतीत्रत्वं क्रमेण संभोगपरिशीलनादाश्रयति शोभां 

कान्ति दीप्ति चेत्यथंः । आ समन्तात् पूर्णो मन्मथ इति कामोपभोगो हेतुरस्या 

सा इत्यथः । अन्यस्तु (अ) पूणंमन्मथेति व्याचक्षाणः कान्तिदीप्तिशोभानां क्रमेण 
सातिरायत्वसाह् ! तस्चोपक्रमविरुद्धमित्यूपाध्यायाः । 

दीप्तेष्विति क्रोधादिषु । चशब्द इवार्थ ललितेषु रति कीडादिषु यथा- 

मासृण्यं चेष्टायास्तथा दीप्तेष्वेपि यत्तन्माधूरयेम् । 

सर्वाथं ष्विव रूपयौवनादिषु वगंत्वाच्चेयं क्रिया रूपेम्यः पृथगेव धीरता 

` पठिता । प्रयोग इति कामकलादौ चातुःषष्टिक इत्यथः \ यथाहुः-- 

अन्यदा भूषणं पुंसः शमौ लज्जेव योषितः । 

पराक्रमः परिभवे प्रागल्म्धं सुरतेष्विव ।। इति | 

यत््वनुकतु विषयमेतदित्यन्ये्व्यख्यातं तत्पू्वंमेवे दूषितम् । सर्वास्वमर्षरष्या- 

 क्रोधाद्वस्थास्वपि यत्परुषवचनाद्यनुदीरणं तदौदाथेम् । चित्तवृत्तिस्वभावां 

अपि केचिदेते विभावजन्यत्वाभावाद् भावव ने पठिताः रसान् प्रति भाव- 
केत्वाभावाच्च (इत्याहुः) । तच्चैतदयुक्तम् । शोभाकाम्तिदीप्तयः ता बाद्यरूप- 

लावण्यगता एव विशेषाः अवेगचापलत्रासामर्षा भावा एव । माधूर्याद्यान 

चित्तवृत्तिस्वभावा इति क एषु भावत्वाशङ्कुावक्राशः इत्यभावोऽपि भावान्तर- 

तया तद्विशेषणतया अरतिभासगोचर इति अतो भावहूपतेवेति चेदस्तु नामेवम् । 

तथाप्यल ङ्कु रत्वात्, सायान्याभिनयरूपत्वात्, बाह्यशरीरनिष्ठतापयंवसानात्, 

श्पुङ्क रेकमात्रविषयत्वाच्च, अशेषरसविषयत्वात्, व्यभिचारिवर्गात् पृथक्त्वेनैषा- 

-मभिधानम् । 
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(त च) एतावत एवैत इत्यत्र नियमो विवक्षितः । तेन मौरध्यमद- 

भावविकृतपरितपनादीनामापि चाक्याचायंराहूलादिभिरभिधानं# विरुद्धमित्यलं 

बहुना । 

% अच्र रामकृष्ण कविना राहुलादिभिरिति, आदिशब्देन पद्मश्रीसागर- 

नन्दिमातुगुप्तप्रभृतये गृहीताः तन्मते मौरध्यं यथा-- 

बाल्ये गते वचोभङ्खी रामाणां कान्तसन्तिधौ । 

हारिमोक्तिमयी या तु तन्मौग्ध्यं परिकीततितम् ॥ 

मदो यथा-- 

तारुण्यातिशयोद्भ्रुतः सुरापानविशेषितः। 

विकारबहुलो यस्तु तं वदन्ति मदं बुधाः ॥ 

भावो यथा-- 

कान्तस्य दष्टिपथतस्तिरोधातुमिवेच्छति । 

लज्जयाधोमुखी मुग्धतियं शिविभिप्तलोचना ।। 

प्रियं पर्यत्यतिरयजातरोमाञ्चकञ्चुका । 

ततक्षणोद् भूतमदनाचार्यंशिक्षोपदेरतः ॥ 

यत्तस्यां जायते चेष्टा स भावः साक्यसंमतः । 

विकतम्-- 

वचसा प्रातकालेऽपि प्रियया नाभिधीयते । 

क्रियया यदनुष्ठानं विकृतं तदु दाहूतम् ॥। 

परितपनम्-- 

क्षणमात्रमद्ष्टे या भ्रिये सन्तापसन्ततिः । 

विरहोत्थेव कामिन्याः परितापः स कथ्यते ४ 

आदिशब्देन विक्षेपकेलिव्वाजप्रतिभेदनादय ऊह्याः । 
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दवा विशोऽध्यायः ११५६. 

प्सुकुमारा भवन्त्येते प्रयोगे ललितात्मकेः । 

विलास्ललिते हित्वा दीप्तेऽप्येतेऽ भवन्ति हि ।३२।। 

शोभा विलासो माधुर्यं स्थेयं माम्भीयेमेव च। 

ललितौदायेतेजांसि सच्वभेदास्तु पौरुषाः २३ 

दाक्ष्यं शौयमथोत्साहौ नीचार्थेषु जुगुप्सनम् । 

उत्तमश्च गुणे: स्पर्घां यतः शोभेति सा स्म्रता ।३४।। 

श्वीरसंचारिणी दृष्टिगं तिगेविषभ7ञ्चिता । 
स्मितपुचमश्यालापो विलास इति कीलितः ॥३५॥ 

श्रभ्यासात्करणनां तु श्लिष्टत्वं यन्न जायते । 

महत्स्वपि विकारेषु तन्माधुयमिति स्मृतम् ॥३६।। 

धमथिंकामसंयुक्ताच्छभाश्ुभसमुत्थितात् । 

अथंषां सामान्याभिनयत्वमुपपादयितुमाह सुकूमारे भवन्त्येत इति । 
ललितात्मके प्रयोगे प्रयुज्यमाने श्युगारे यः सुकूमारोऽन्योन्योपसंभोगविप्र- 
लम्भादि भेदः | तच सर्व॑त्रेते त भवन्ति । न ह्य तच्छृन्यमङ्खानां चेष्टितं परयो- 
गाहम् । ग्रोऽपि तत्र श्छ गारे ईष्यमिषेदीप्तिप्रकारस्तत्रापि विलासं ललितं च 
वजेयित्वा अवश्यमन्येषां क्रमयौगपदयादिना संभव इति श्युगारभेदेषु साधा- 
रणभूतो योऽभ्भनयस्तेन सामान्याभिनयतास्य युक्तेति तात्परयम् । 

अथ पुरुषगतानुहिद्य लक्षयति शोभा विलास इत्यादि । यतः शरीर 

विकाराद् दाक्ष्यादि गम्यते सा शोभेति संबन्धः । गोवृषभः उत्तमा गौः । 

महत्स्वपि विकारेष्विति युदनियुद्धव्यायामादिष्वमभ्यासकृतं, करणानां 

करचरणादिकरियाणां रिलष्टत्वं अनुल्बणं यत्र शरीरधिकारो स माधुर्यम् । 
नटगतमेतदिति त्वसत् प्रक्रमविरोधत्, प्रयोक्तुगुणानां च प्रकृत्यध्याये 
भूमिंकाविकल्पाध्याये च (अ ३१, ३६) वक्ष्यमाणत्वात् । 

1. 008. सुकुमारे ) 
2. {९ 88. ललितालके । 

3. 1 85.., 7१8. अप्येते । 
4. < 98., पऽ. यत्र | 

5. 1८859. स्थिर }प8. वीर । 

6. 95. तथा वाचो । 
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यस्य प्रभावादकारा हषेक्रोधभयादिषुः । 

मावेषु नोपलक्ष्यन्ते" तद्गाम्मीयेमिति स्मृतम्? ।।३८॥ 

प्रबुद्धिपुवेकं यत्त॒ निविकारस्वभावजम्° । 

श्ुद्खाराकारचेष्टत्वं ललितं तदुदाहूतम्” । ३९॥ 

दानमभ्युपपत्तिश्च तथा च प्रियभाषणस् । 

“ज क वोदे, व. न 

धर्मादयो यस्य फलं स तैः संयुक्त इत्युक्तम् । श्युभाद्युभसमुत्थितादिति । 
शुभसंकत्पना अञ्युभसङद्कुल्पजाइ्च । अशरुभादपि हि सङ्कुल्पोऽस्थिरान्निवतंते । 
यथं लइचातुवंण्यस्य सवंस्वहा राद्थंफलाद्याक्षयात् । 

अन्ये तु वीरस्यतदनुचितमिति मत्वान्यथा व्याचक्षते शुभाशुभयो समु- 
स्थित इति । तेन यच्छास्तोक्तमुचितं चारम्यते । तत्र क्रियमाणे (जुभं) सुलभ- 
तया्थलाभः, अदयुमं क्षयन्ययादिरूपकमस्तु त्रापि तद्विषयाध्यवसायादवि- 
चलनं स्थैयं देहुविकाररूपमेव । | 

आक्रियते चित्तवृत्तिरेभिरित्याकारः, मुखरागररष्टिविकारादयः तेष्वपि 
चासत्सु कारणसामग्रचव्यभिचरितरफलेति हर्षादिपंभवेऽपि यत्कृतस्तत्कृत- 

सुखरागाद्यभावः स एव निस्तिमितदेहुस्वभावो गाम्भीयेम् । 

परजनविषयं दानादि चैष्टाचतिकाररूपमेवौदायंम् । स्वग्रहणन्तु लोकोक्तिमि- 
नादररूपरूपान्तु भयं नोदाहायं (नौदायं } मेव स्फुटयति । अभ्युपपत्तिः परि- 
त्राणाद्यथिनोऽङ्खोकरणम् । परेणेति रशत्रृणा, न तु गुरुणा मित्रादिना वा) 
प्राणात्ययेऽपीति न तु नीत्यनुवतंनेन कथंचित् देशकालायनुवर्तनेन सहन- 
पूर्वकं नि्यतिनम् । तथा च ममेव इलोकः-- 

1. पऽ. व्यवसायादिवचनं । 
2. 1६88. अभिधीयते । 
3, 1६88. रोमहषेभयारिषु । 7१5 . क्रोघहषेभयादिषु । 
4. (88, 7२९. नोपलम्यन्ते । 
९. 1८88. गाम्भीयंमिति संहितम् । 
6. १8. सूकरुमारं स्वभावतः {९35. सुक्मारस्वभ।वजम् । 
7. 38. प्रकीतितम् । 

ह+ = ^ 
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स्वजने च परे वापि तददार्य प्रकीतितम्'" ।*४०॥। 

अधिक्षेपावमानदेः प्रयुक्तस्य परेण यत् । 

प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम् ।\४१। 

"सतत्वजोऽभिनयः पर्वं मया प्रोक्तो द्विजोत्तमाः । 

कारीरं चाप्यभिनयं व्याख्यास्याम्यनुपवंकज्ञः ।।४२।। 

षडात्मकस्तु शारीरो वाक्यं सुचाङः कुरस्तथा ) 

शश्ञाखा नाटयायितं बव निवृत््यङकुर एव च ।४२।। 

विचक्र कककककककषकरकरककष्ककवकक
करकच कवचक क वा द व द 

म्ना कचन पाथिवं धृतवता च्छिद्र: प्रविदयान्तरं 

स्वं रूपं विनिगूह्य तापमतुलं दत्त्वा चिराद् भ्रंशितः । 

यइ चङ् कुजं उरूपतापरिचितो नीत्येव वन्हे त्वया 

तन्मन्येऽत्र कथासु तिष्ठति परं निवंन्ध्यतेजस्विता ।! इति । 

सात्त्विकः पूव॑मुक्त इत्यर्धस्यास्य केचिच्छद्भाशमनं प्रयोजनमाहुः--एवं 

हि शंक्यते सात्त्विकप्रसद्खेन कस्माद्रोमाञ्चादयो नोक्ता इति; तद्रारणार्थमाह् 

चुर्ममिति भावाध्याय एव ते निरूपिता--इति । अयं च नाषंः, यतः सत्त्वे 

नाट्यं प्रतिष्ठितं, अतो वागङ्कसत्त्व इत्यत्र पश्चान्िदिष्टः सात्विकः सामा- 

न्याभिनयो यस्मात् पूवेमिति आदौ प्रोक्तः ततो हेतोयंद्धि लोमक्रमेण अनुपूरवेशः 

आनुपूर्व्य क्रमप्राप्तं तेन क्रमेण शारीरं सामान्याभिनयं वक्ष्यते । सतत्वानन्तरं 

` हि विपरीतवृत्या आद्किकस्यानन्त्यं वागङ्खसत्तव इति । (शरीरमित्यादि) अत्र 

चशब्दो यस्मादर्थे, श्रपिशान्दस्तत इत्यत्रा । तव्रोह शमाह--षडात्मकस्त्विति 

यः पूर्वं श्चारीरोऽभिनथो बहुना प्रकार्वैविनव्येणोक्तः तस्यावान्तरसामान्या- 

भिनयरूपा हि षड भवन्तीति, स एव षडात्मकतयाऽवान्तरजातियोगात् 

सा्त्विकवाचिकाभिनयैदच संभूय क्रमतां प्राप्तक्व व्यामिश्नतायां सामान्याभि- 

तयः संपादयत इति तुशब्दस्यार्थः \ (वाक्यमिति) वाक्यसहचरितः शारी- 

1. ८83. इति स्मृतम् । | 

2, 1२8. सत्त्वतोऽभिनयाः पूवं मयोक्ता द्विजसत्तमाः । 

3. 1८88. शाखो । . 
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नानए"रसाथंयुक्तेव् निबन्धः कृतः ऽसचूणेपदेः । 

प्राकतसंस्कतपाटठो* वाक्याभिनयो बुधैज्ञंयः । ४४ 

(| 

रोऽभिनयो वाक्यम् । न दहि शरीराभिनयमध्ये च निवेतंकानि गणितानीत्ि 
चिरन्तनाः । 

दा रीरस्वरा (अ २६) इति यदव्यवहारा्रा भावश्च शारीरत्वेन प्रसिद्धेः 
वाक्यमेवाभिनयान्तरनिरपेक्षमिति, सदुवृत्तभाषागुणः स्फुटतमां स्वाथंप्रतीत्ति 

यदा विधत्तं तत एव रसभावानुभावकं तदा तदेव वाक्याभिनय इत्तितु 
काव्यकरौतुकम्रन्थः। अतरः तु पाठ्यरूपः सामान्याभिनयः कथमिति चिन्त्यम् । 

दारी रानुप्रवेदादितिचेत् त्वरितानपेक्न (तदितरानपेक्ष?) एव । न चाभिनय- 
शून्याभिनेयकाव्ये वाक्यं किचिदुभवति । न चाभिनेये वाक्याभिनयध्यवहार; 
इत्युपाध्यायेनायमेकीयोऽभिप्रायो दशितः न त्वस्यायं स्वपक्ष इति भ्रमितव्यम् , 

तत्र वाक्याभिनयस्य लक्षणमह- 

तानारसाथयुक्तेव् त्निबरन्धः कृतः स चृणेपर्दः । 

प्राकृतसंस्कृतपाठो वाक्याभिनयो बुरध्ञेयः ।। इति । 

नानारसविकशेषो वाक्याथेः तेन युक्तानि वाक्यानि यानि तानि च वत्त 

रचितानि चूणेपदातमकानि वा पुनरपि संस्कृतानि वा प्राकृतानि वा तैर्युक्तः 
सहचरितः शारीरो वाक्येन सहैव प्रयुज्यमानः शारीरो वाक्याभिनय इति ` 
यावत् । प्राकृतः संस्कृतश्च पाठोऽस्मिन्निति बहुत्रीहिः स चायं वाक्याभि- 
नयश्चतुर्धा संस्कृतप्राकृतयोगेयपद्य भेदात् । 

अत्र केचिदाहुः योऽर्थः सदैव हृद्ये वतते अत एव विमर्शानुबन्ध- 
नादिनिरपेक्ष एव स प्ततत्तं स्पफुरति। यथा भीमसेनस्य कुरुकुलविषयः 
क्रोधातिङयः तद्विषये वाक्ये “चञ्चद्मुजाश्रमित'" (वेणी-ज १) इत्यादौ 
पाठसमकालः यो भरुकृटूयादिमयः शारी रोऽभिनय इति । एतच्चासत् । सूचायां 

जलो नियोकयकािण्ययिकि 

1. 1२8. मोवरसार्थेव निबद्धं: कृतस्य । 

2, {६ 88. निबद्धः । 

3. 88. सचृणेकृतैः 
4. {ह 88, 78, पार्यो । 
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वाक्यार्थो वाक्षयं वा सत्वाः सृुच्यते यदा पूर्वम् । 

पहचाद्राक्याभिनयः सुचेत्यभिसज्ञिता सा वतु ।॥४५।) 

ककत कक कक 0 कतक ककर कक -के- कक कक क-क--क--क-क- कक 

विमशंपूवंकवस्तुविषयायामपि प्रवृत्तायां यद्वाक्यं बध्यते तत्सहुचरितोऽपि 
रारीरः किमिति न वाक्याभिनयः तथापि चतुविधवाक्याभिनययौगात् सुचादीनां 

बहुभेदत्वं वक्ष्याम इत्यास्तां तावत् 1 

वाक्यार्थो वाक्यं वा सत्वा द्कैः सूच्यते यदा पूर्वम् । 

पर्चाद्वाक्याभिनयः सूचेत्यभिसं्चिता सा तु ।। इति । 

यदा तु निगातः यदित्यर्थः; इह वतेते । तेन यैः सात््विकाङ्कधिकंः भावि- 

वक्तव्यं सूच्यते, येषामन्तरोऽभिनयः प्रवतेत एव सूचाभिनयः । "आत्म 

बुद्धया समर्थ्यार्था' निति हि न्यायो वा प्रसरेत् । तत्रोत्तमानां बाहुल्ये 

नाभिसंधानविचारपूर्वैकं एवमिति चिरतरोऽसावभिसन्धिकालः तचाविष्ट- 

स्यवेहोपयोग इति--विचायंमाणं तथाभरतवस्तुविशेषावेशजनितेन शरीरविका- 

रेणावद्यं भवितव्यं सममेव सूचाभिनयः। तत्र च द्वयी गतिविद्यते, 

स्थितेनैवाभिसन्धानेन याखक्करम आक्षिप्तस्ताद्शेव क्रमेण परतः शब्दोच्चारणम् । 

यथा “राज्यं निजितशन्र यौग्यसचिवन्यस्तः समस्तो भरः, (रत्ना--ज-४) 

इत्यादौ । तत्र हि पूवैपूर्वावान्तरवाक्यांश्ञाभिधेयभागप्रभावित एवोत्तरोत्त- 

रावान्तरवाक्यार्थं इति याख्गभिसन्धानक्रमस्तादृगेव तत्र क्रमः| यत्र त्वन्यथा- 

भिसन्धानमन्यथा च कमस्तत्र निधिभागभेदकं सन्धानीयवाक्याथंसंधानम् । 

यथा मायापुष्पके सूग्रीवस्य-- 

दुर्ग भूमिरमात्यभृत्यसुहृदो दाराः शरीरं धनं 

मानो वैरिविमरदसौख्यममरप्रख्नेन सख्येन किम् (सख्योभ्नतिः 7) } 

यस्मात्सर्वमिदं प्रियाविरहितस्तस्मादक्षक्ता( विरहिणस्तस्या्शक्ता? )वयं 

न स्वेच्छासुलजैः पथोऽपि घटने शं लादमखण्डे रपि ॥ 

अत्रहि शरीरं दारा भ्रुमिर्धंनं भृत्या दुर्गं वैरिविमदसुखं रामस्य भित 

1. 78. वचना, ह 38. वाच्या 1 | 
2. 88. सा सूचा सूरिभिज्ञंया । 
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1हदयस्थो निवचनं रद्धाभिनयःः कुतो निपुणसाध्यः। 

सुचेवौत्पत्तिकतो विज्ञेयस्त्वङ्क कुराभिनयः ।४६।। 

क कोनक- ककन कक 9 केक -क--क-क कक क - क -क कक क कक क-कै कक -क-क--र--क कक क-कै 99 - 9, 

मितिप्रसिद्धिरित्यभिसरन्धानक्रम उतितो, निकट (पद) परामशंक्रमेण प्रकरणा- 
(रथव शादिदं लन्धं) द्रं प्रसृत्य क्रमेण यद्रा इदं तावदास्तां, इदमपि तत इति 

न्यायेनाम्तः प्रवेशः, तथापि रामस्य भित्रमितिप्रसिद्धिरित्यादिना विलोमक्रमेण 
भाव्यम् । तत्र प्रथमे पक्षे वाक्यं सूच्यत इत्युक्तम्, क्रमो हि वाक्यमिति तद्िदो 
मन्यन्ते । एको नववच `" ` "" "दाब्दः क्रमो युध्यतः सुहूद्भि' (?) रित्यादौ ॥ 

द्वितीयपक्षे तुक्तं वाक्याथंः सूच्यत इति । 
अन्यस्त्वाहु--यदा स्वयमेव विमुरयते तदा वक्याथंः सूचितः, यदातु 

परवचनमाकण्येते, यथा भो वयस्स पेक्ख पेक्ख" (रत्ना ) इत्या दावृद्यानवणेनं पूयते 
तदा तदुक्तोऽथंः सृच्यते तस्य पश्चादचनाभिनयो भविष्यति "वयस्य सम्यगुप- 
लक्षितः मित्यादि, तत्र सूचाभिनये वाक्यं सूच्यत इति । तच्चासत्-परवाक्या- 
येक्षया हि तत्र निवृत््यडः कू राभिनयः भाविवाक्यापेक्षया तु ततोऽन्यैव सूचा । 
अनभिनेय एवाभिनयनलक्ष्यं प्रत्यपरिचयोऽयमपराध्यति । किचिद्धाक्याथं प्रग्रहणेन 

किमयमर्थो न स्वीकतं शक्यो येन पुन्वक्यिशब्दोपादानं स्यात्, तस्मात्परोदी- 
रितवाक्याथं एव्र ह्यसौ सूचितो न तु वाक्यमित्यास्ताम् । 

तदिदमुक्तपूर्वं गद्यपद्येतरचतुःप्रकारवाक्यं तदर्थ॑सूचने भेदादष्टधा सूचा- 

भिनयादनु षोडरधा युक्तम् । परवाक्यस्य न भिन्नाद्खतेत्यधुनैवोपपादितम् । 

हृदयस्थो निवेचनरङ्गाभिनयः कृतो निपुणसाध्यः । 

सूचवोत्पत्तिकृतो विज्ञेयस्त्वड कुराभिनयः ।। इति ॥ 

अन्यपरेऽषि वाक्ये यद्गर्भीभूतं हृदयस्थं वस्तु तन्निष्ठो योऽभिनयोऽद्कवि- 
कारवेचनभरून्यैः सम्पादितः सूचातुल्यः. सोऽडःकुरो नाम शारीरः । यथा साग- 
रिका--ज।व अहं पि कूसुमादं अवचाईइअ कामदेवं पूभदस्सं--इत्यभिधा- 
येतद्वाक्ये गर्भीभूतं कूसुमापचयमङ्कविकारंदंशैयति । यच्वायमडः करो निपुणैरेव 
प्रयोक्तृभिः सामाजिकैर्च साध्यः अपाद्यः चेतसा ध्यात उत्पत्त्या स्वेबु- 

1. 98. हृदयस्थे: । 
2. पऽ. अङ्घविकारैः। 
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ॐ ५ र (मं र 

| भ्यत्तु शिरो भूखजङ्धोरुपाणिपादेयथाक्रमं क्रियते ! 

शाखादज्ञेनध्मागः शाखाभिनयः श॒ विज्ञेयः ।४७॥ 
| 

द्िकंल्पनयापचितः । यद्यपि कविवाक्यान्येवात्रोपजीव्यानि, तथापि याक 
१ ` कुसुमापचयकमे सागरिकायाः सौभाग्यसौन्दयंप्रेमसाघ्वसादिगमं न ताच्शं 
| तापसस्य तदुभयविलक्षणं यः ° ˆ “ "वेद्या (? )* इत्येवमादि तत्सवं बचनेभ्य 

| एवाक्ृष्यत्ते तथा विस्पष्ठेन च  तथाबचनतो -लम्यमेतत् । अपि तु पर्यालोच- 
नातिक्शयगम्यमिति निपुणसाध्यमित्युक्तम् । | 

~ ॥ 

अन्ये तु सूचाया उत्पत्तिभागेन तुल्योऽढः कूरस्तस्याः प्रागभावे वचनशून्य- 
त्वादिति । इदं त्वमुक्तसमासं (नं ? ) निवंचनरब्देनोक्तत्वादथेस्य । 

यत्तु शिरोमुखज द्धो रुपाणिपादयंथाक्रमं क्रियते । 

राखादशेनमागः शाखाभिनयः स विज्ञेयः ॥ 

समस्तेन शाखाव्यापारेण बतंनाध्रधानतया प्रयुक्तः शाखाभिनयः शिरो- 
मुखजङ्खोर चेत्यादिना कृतंकवद्भावेन दन्द्रपदसमूहेन पुनः (इलोक) दन्देन, 
नाद्यायितमित्यादि स्थान इत्यादि च । 

पूवप्रविष्टस्य पात्रस्यापरपावं प्रविश्य तद्रूपमूदीक्षमाणस्य प्रवेश्लोऽपि 
तद्ध्रृवागानतत्सुचापरिक्रमणादिकालेन कफिचिन्नाट्यमस्तीति तत्काले पूवेपात्रेण 

¢ ये समुचिता उपचाराः क्रियन्ते नाद्याथितमित्याद्ार्यायास्तात्पयेम् । पूर्ेप्रवि- 
| ष्टेन पात्रेण सह सङ्खमं विधाय पर्चात्प्रविष्टस्य पात्रस्य पूरवप्रविष्टपात्रपरिक्रम- 

| णादिकाले स्थानकेनैवासीनस्य तृष्णीं स्थितौ प्राप्तायामभिनयः तदपि 

| नाट्यायितमित्यपरार्यायास्तात्ययंमिति श्रीशः कूकाद्याः । तच्चायुक्तम् । अन्यो- 

| न्यसङ्घमावधि यत्पात्रस्य चेष्टितं तदपरोदितवाक्या्थसूचनोचितत्वं वा निकंचन- 
कादौचित्यमात्रादेवोपनतं वा, पू्वे् पक्षे निवृत कूरः उत्तरत्राड कुरः इत्यभयं 
न नाट्यायितम् । 

तथा हि प्रयोगकुशला एवंविधे विषये धर्मी--लिखति इति, प्रति पाल- 

1. 88., 3. यस्तु । 
2. 1९58. पऽ. दशित । 



१६६ नाट्यशास्त्रम् 

नाट्यायितसुपचारथंः नियतेऽभिनयसुचया" नाट्ये । 

काल^प्रकषेहेतोः प्रवेशकः संगमो यावत् ॥४८॥। 

तषीपीीिणीणीणीीणीणीीीणीणीणीरीरीीीीीणीीीीीीीीीरीीणीणीीीणीगीणीीरीी मीक 
"कोको, 

यन्तास्ते (इति), यथापृष्पापचयं नाटयतीति । नाट्यस्य सन्धानरूपत्वं च 
वाक्यं सुचादीनामपि संभक्त्येव्र । न ना नाट्येन नाट्यं सन्धीयत इति 
नाट्यायित्तवाचोयुक्तिरपि कथम् । तस्मादित्यमेतद् व्यास्यातन्यम्- इह 
यदा स्वप्नोऽप्येकघनो इश्यते तन्मध्यत एव च कि इदयमानं परस्य स्वप्न एव 

जाग्रदरपतामापादिते स्वप्नोऽयं मया दुष्ट इति वण्यंते, तदा जाग्रदपेक्षया स्वप्न- 
व्यवहारः, न तत्र पारमार्थिक इत्योपचारिक तदपेक्षं तस्य स्वप्नत्वमिति तस्य 

स्वप्नायितव्यवहारो दष्टः । एवमिहापि नाट्य एकघनस्वभावे हि स्थिते तत्रै 
वासत्यनाट्यानुप्रवेशान्नाटूयपत्रेषु सामाजिकीभूतेषु तदपेक्षया यद्यं 
नाट्यं तस्य तदपेक्षया नादट्यषूप्रत्वं पारमाधथिकमिति नाट्यायितमृच्यते । 
च्च द्विविधं नादुयरूपकनिष्ठमेव वा कार्यान्तरनिष्ठं वा । तस्य क्रमेण लक्षण- 

मार्याद्वितयेनोच्यते । नाट्ये यत्प्रवेशकं्नाट्यान्तरगतैरिव पात्रः अत एव ततः 
प्रविश्षतीत्युक्तंः सद्कमः क्रियते तन्नाट्यायितम् । कीदृषौ रभिनयद्रारेण यत्सू- 
चनं तयोपचा{; परमा्थतयोपचयेमा्णैः । ननूभयमपि नाद्यं कस्मान्न 
भवति नलत्वेकघनतेत्याशङ्कुयाह् कालप्रकषंलक्षणाद्धेतो रन्योन्यभिन्नकालत्वात् 
कथं तत्रंकघनता युक्तेति भावः । यावदिति भूयस्तरं प्रबन्धं व्याप्नोतत परि- 
मितं. वाप्षर्वं नाट्यायितमित्यथः} तथा यावदिति स्वप्ने स्वप्नान्तरं तचाप्य- 
न्यत् स्वप्तान्तरमित्यादिन्यायेन वा भवत्वेकर (घन) स्वेप्नायितवृत्या वा सर्वथा 

तन्नाट्यायितम् । तत्रास्य बहुतरव्यापिनो बहुगर्भ॑स्वप्नायिततुल्यस्य नाट्यायि- 

तस्प)दाह्वरणं महाकषिसुबन्धुनिबद्धो वासवद॑त्तानाटम्रधाराख्यः समस्त एव 

प्रयीगः। तत्र हि बिन्दुसारः प्रनोज्यवस्तुक उदयनचरिते सामाजिकीकृतः, 
असावप्युदयनो वासवदत्ताचेष्ट्ति । एष चाथेः--स्वस्मिन् सूत्ररूपकरे दुष्टे 
सुज्ञानो भवति । अतिवेतत्यभयात्त न प्रदशशितः। एकस्तु प्रदेश उदाह्ियते 
तत्र ह्य.दयने सामाजिकीकृते सूत्रधारप्रयोगः-- “तव सुचरितेरेष जयति" 
इति, तत उदयनः कतो मम सुचरिता' नीति साल्ल विलपति-- 

1. ९88., 745. सूचना । 

2. पऽ. कान्यप्रकषंहेतोः । 
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स्थाने प्रुवास्वभिनयो "यः क्रियते हषेशोकरोषादयैःः । 

भावरससश्रयुक्तंज्ञेयं नाटयायितं तदपि ॥४९॥ 
ग4 पिन्नकेन्देकः पीपी पी 9 0 2 क वक कष "व 

एह्यम्ब कि कटकपि ङ्गलपालकंस्तंभेक्तोऽहमप्युदयनः सुतलालनीयः । 
 यौगन्धरायण ममानय राजपुत्रीं हा हषैरक्षित गतस्त्वमपग्रभावः ॥ 

यत्रैव बिन्दुसारः सामाजिकीभरूतः परमा्थ॑तामभिमन्यमानो “धन्या खलु 
" (ईदश भक्तस्य ) प्रलापे: इत्युच्छ्वसति । प्रतीहारी जआत्मगतं--“अअणिद- 
"परमत्थकलणेहि पिच्छद् खु देवो इत्यादि । 

परिमितन्यापिनो निगे्भस्य नाट्यायितस्योदाहरणं यथा बालरामायणे 
-गर्भाद्कं सीतास्वयंवरे । 

एवं तावन्नाट्यरूपकनिष्ठं नाटुयायितं व्याख्यातम् । का्यन्तिरनिष्ठं 
तूच्यते । इह यदाम्यन्तररसाविष्टता भवति तदा ध्रुवायोगाभिनयः स्वतुल्य- 
तामापाद्यमानः परस्परमिलिताकारकतां काकतालीयेनोपनिपातात् (संभा- 

-व्यते) । यथा--नलिनीदलए णीसहसुकदेहि आतथा मु्चइ् । 

पलदइ् विअन्भद् विज्जद् हंसी णलिणीवणे वि णत्थिज्ज् ॥ 

इत्यादौ । तत्र॒ हि प्रयोक्तुरेवमभिसन्धिध्रुवामभिनयेन दशंयामीति । कि 
तु प्रासादिक्यध्रुवायां गीयमानायां, “यत्र काव्येन (वाक्येन ? ) नोक्तं स्यात् तत्तु 
-गीतं प्रसाधयेत्" (अ ३२) इति वचनात् ध्रुवा्थंस्तत्रोचित आघातः, प्रयोगौ हि 
बहुविधां मदनावस्थां नाट्यतीति । एवं भूतोऽङः कुरस्वभावः पौरवपयंपर्यालोच- 
नवशात् तथाभ्रूत एवोपनिपतित इति, अप्रयुज्यमानापि (ध्रुवा) काकतालीयेन 
प्रयोगमू्पाशुरूपा नाटूयमपि नाद्यमिव शासत इति तथाविधनाट्यायितत्वा- 
पादकः शारीराभिनयो नादूयायितमिति दशयति स्थाने नुवास्वभिनयो यः 
क्रियत इति । भावेव्यंभिचारिभिः रसः स्वस्थायिभिःये संप्रयुक्ता आविष्टाः 
 तत्संपादनेकमनसः प्रयोक्तारस्तर्यो ध्रुबास्विति ध्रुवा्थंविषयोऽभिनयः 
क्रियते । कथं, स्थाने प्रसङ्खं सति काकतालीयवशादित्य्थः । योऽभिनयः 

म्शारीरो नाट्यायितम् । ननु कि प्रतिपदमभिनयता, नेत्याह हूर्षादिभिरिति 
तत्सु चक रङ्कोपाङ्गसत्त्वेरित्यथंः । तदपीति न केवलं पूवं यावदिदमपीति । 

1. 688. }प8. यत् । 

2. {< ऽ8. हषं रोषशोकायैः । 

-3. ६ऽ8., पऽ. तच्च । 
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+यत्रान्योक्तं वाक्यं सुचाभिनयेन योजयेदन्यः । 

तत्सबन्धाथं "कथं भवेन्निवृत्त्यडः कुरः सोऽथ ॥४०॥ 

"एतषां तु भभेवेन्मार्गो यथाभावरसान्वितः। 

नकी कक "कक ककन कक 09 --क-क- 0 क क - कक क- कक -6--क-क-क--क-क कक 9 ~क क - क 9-9-99 कक 

यत्रान्योक्तं वाक्यं सूचाभिनयेन योजयेदन्थः । 
0) 

तत्संबन्धाथेकथं भवेन्निवृच्यङकरुरः सोऽथ ॥ 

अन्यौक्तं वाक्यं कथमन्यसूचाभिनये चितवृक्तिभरुचकेनाद्खोपाङ्ख सत्त्व 
क्रमेण दशंयदित्याशङ्कुच हेतुमाह तत्संबन्धकथमिति वी जादेनिवृत्ति यथाङः कुरः 

सूचयति, एवं निवृत्ते वाक्ये (तदडः कूर) यति निवृ्यङ् कुर उक्तः । तथा हिः 
विदूषकेण वत्सराजे “अवि सुह्यदि दे लोअणाणं' इति पृष्टे सगरिका-- 
“सच्चं जीविदमरणाणं अन्तरं वदामि" इति, ततो राजा-““सुखयतीति- 
किमुच्यते । कृच्छं णोशयुगं व्यतीत्य सुचिरं” इत्यादि पठति । तस्मिन् क्रमेणा-. 
कण्यंमाने सागरिकाया यथाभूतं (संशयोत्कण्ठारागोदयजनितो) व्यभिचारि 
सत्त्वयोजितः सत्त्वा ङ्गोपाङ्कपरिस्पन्दो दयमानो निवृत्य ङ्कु रः । (निवृत्यङ्कु. रो), 
नाट्यायितं च वासवदत्तानाटूयधारे प्रतिपदं इश्यते । एतेषां च सर्वाः 
भिनयेः सम्भूय वृत्तित्वात् सर्वत्र चाभिनेये प्रायशः सद्भावात् सामान्या- 
भिनयत्वं तदर्थमेव च वितत्यैतत्स्वरूपाभिधानम्, यत्पूर्वमुक्तम् -- 

अस्य शाखा च नृत्तं च तथैवाङ्कु.र एव च । 
त्रिविधं वस्त्वभिनयः ०० ००७००००० ७००००५० ॥॥ 

इति तेन सहास्य यथा न विरोधस्तथंवोपपादितमृपाङ्काभिनय इति तत 
एवावधार्यम् । कि पुनसक्ताभिधानेन । 

एवमाद्धिक सामान्याभिनयमुपपाद्य वाचकमूुपपादयति एतेषां तु भवे- 
न्मागे इति विषय इयर्थः । वराक्यभावे यद्यप्यात्मापि शरीरो निविषय एक 
तेन यदेके शाखा ङ्कु.रनाट्यायितानां च वाक्यविरहितत्वं मन्यमाना एतेषामित्ति 

1 

1. 85. यस्तु । 
2. 88. कृतं निवृत्तमेवाद्धु रं विद्यात् । 48. कृतं यत् । 
3. 598. एते मार्गस्तु निर्दिष्टा । 
4. 5. च स्मृता । 



द्ाविशोऽध्यायः १६६. 

काव्यवस्तुषु निर्दिष्टो द्वादशाभिनयात्मकः ।॥५१।। 

भ्रालापश्च प्रलापडच विलापः ^स्यात्तथेव च । 

अनुलापोऽथ संलापश्स्त्वपलापस्तथंव च ।५२) 

सन्देशश्चातिदेशश्च निर्देशः स्यात्तथापरः- । 

उपदेशोऽपदेशश्च व्यपदेशश्च कीतितः ।५२। 

श्ग्राभाषणं तु यद्राक्यमालापो नाम स स्मृतः| 

अनर्थकं वचो यत्तु प्रलापः स॒ तु कीतितः ५४१ 

® कक क-क--क-9-9- क --क कक क-कै #- क-कै कीक 

सर्वेषामित्यादि वाक्यसूचानिवृत्त्यडः कूरमात्रविषयत्वेनैव संक्रोचयन्ति, ते न 
तत्त्वज्ञाः, सर्वेऽप्यभिनयो वाक्योपजीवनमन्तरेण नियमहैत्वभावादसमञ्ज- 
सतामभ्येति । केवलं तत्कालिकातत्कालिकादिमात्रेण वाक्यं भिद्यतां नाम) 

एतच्चोपाद्धाभिनये वितत्योपपादितम् । 

काम्यवस्तुष्विति दशरूपकभेदेषु द्वादशरूपोऽभिनयात्मको वाचिकाभि- . 
नयस्य भाव इत्यथः । द्वादशप्रकारानुदिशति आलापश्चेत्यादिना तानेव ̀  
क्रमेण लक्षयति आभाषणं त्वित्यादिना । युष्मदर्थविषयमुपदेशादिशुन्यं 

यद्रचनं तदालाप इत्यर्थः । “विभ्राजसे मकरकेतनमचंयन्ती (रत्ना-१); 

यथा वा “जयतु भवान्” इत्यादि । अनर्थकं वचो यत्तु स प्रलाप इति पर- 

स्परमसम्बद्धं मौख्यादिवशादित्य्थैः । यथा दरिद्रचारुदत्ते दाकारः-- 
““शुणामि मल्लगन्धं, अन्धभालशच्चिदादो उण णीसभादो हिदत्तं एलामि 

(ग्यृणोमि माल्यगन्धम्. अन्धकारसंचितया पुनर्नासिकया (तदुक्तं) आलोक- 

याभि) (मृच्छ-१) । करुणप्रभवो यस्तु स विलाय इति करुणग्रहणं दुःखोप- 

लक्षणम्, तेन विप्रलम्भोऽपि गृह्यते । तत्र करुणरससंबन्धं वचनं, (दुःखे) 

यथा-क्वासि प्रयच्छ मे प्रतिवचनम्, विप्रलम्भे यथा--बाणाः पञ्चमनो-- 

1. ८88. अन्य । 

2. ८६६. ह्यप । 
3. ८83. च तथव च| 

4. [६ 98., १8. आभाषणे । 

5. ६69. यच्च }प5ऽ. यत्रे) 

6, पऽ. स प्रलापहच कीतितः ८88. संज्ञितः । 



व, 0) 

१७० नाट्यशास्भम् 

करणप्रे भवो यस्तु विलापः स तु कीतितः 

बहुशोऽ्भिहितं वाक्यमनुलाप इति स्मृतः ॥५५॥ 

उक्तिप्रत्युवितसंयुक्तः संलाप इति कीतितः५ । 

पुवक्तिस्यान्यथाभावोऽ ह्यपलाप इति स्मृत : 119६१ 

(तदिद वचनं ब्र. हीत्येष सन्देश्ष उच्यते? । 

यत्त्वयोक्तं मयोक्तं तत्सोऽति देश्य इति स्मृतः ॥५७।। 

मवस्य (रता-३) इत्यादि । एतत्प्रधानादेव क्ामावस्थाविशेषो विलापः (तासु 
` षष्ट्यवस्था ) इति वक्ष्यते । बहू्ोऽभिहितं बवाक्यमनुलाप इति । अनुवादार्थं 
तदेव पुनरुच्यमानमित्यथः। यथा--"द्रीपादन्यस्मादपि” (रत्ना १) इति सूत्र 

` धारेणोक्ते नेपथ्ये यौगन्धरायणः--एवमेतत्, दीपादन्यस्मादपीत्यनुवदति । 
उक्तिप्रव्युक्तिसयुक्तः संलापं इति । यद्विधान्युदाहरणानि(?) । पु्वोक्तिस्यान्यथा 

` वादोऽप्यपलाप इति । यथा कत्यारावणे गौतमीरूपच्छन्ना रामाक्रन्दितं 
` लक्ष्मणे श्रावधितुकामा शुषेणखा पुवमाह--“अवि सुदं ते(अपि श्रुतं त्वया) । 
ततः सीता (ससंभ्रमम्)--“अये फति (अये किमिति) । ततः सा-- 
“जं वञ्चते, सत्यं गौतमीमेव मामियं सीता जानात्वित्येवं ह्याह, “णं मए 
णक्क हण्णिदं, अवि सुदं ते” (इति) । तदिदं वचनं ब्र हौत्येष सन्देश इति । 
उदाहरणेन लक्षणमून्नेयम् । ततः परमूखेनान्यस्य स्ववचोऽपणं सन्देश इति । 
अतिदेशस्त्वयोक्तं ` युक्तं मयोक्तमिति सिद्धेनासिद्धस्य तुल्यतापादनमतिदेश्ष 
इत्यथः । अत्रोपदेरातिदेलयोरुपमानस्य च साहित्यविषये ताक्रिकमीमांसक- 
विषये विशेषप्रतिपादनं यत् टीकाकारः कृतं तत्युकुमारमनोमोहनं वृथा 

प5. दुःखशोको धवं यत्तु । 
98. इति स स्मृतः । 
88. प्रकीतितः । 
698. }प8. इति स स्मृतः । 
008. वादो \ 
$. त्वमिदं । 
88. फप३. इष्यते । 
85., १३. अतिदेशस्त्वग्रोक्तं तन्मयोक्तंमिति स स्मृतः। 
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स एषोऽहं ब्रवीमीति निर्देश इति कीतितः। 

व्याजान्तरेण कथनं व्यपदेश इहोच्यते ॥५८॥। 

इदं कुर गृहाणेत्तिः ह्य पदेशः प्रकीतितः। 

. अन्याथेकथनं यत् स्यात् सोऽपदेश्षः प्रकीतितः ।॥५६॥। 

एते मार्गस्तु विज्ञेयाः सर्वाभिनययोजकाः । 

सप्त प्रकारमेतेषां पुनर्वक्ष्यामि लक्षणम् ।\६०।। 

प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च तथा कालकतास्त्रयः। 

आत्मस्थहच परस्थश्च प्रकाराः सप्त एव तु°।।६१॥ 

भ्रमणिकामात्रं प्रकरतानुपयोगादिहोपेक्षयमेव । स एवैषोऽहं ब्रवीमीति निर्दश 
इति लक्षणम् । व्याजान्तरेण कथनं व्यपदेश इति व्याजविरेषेणेत्यथैः । 
यथा मुद्रायक्षसे क्षपणकस्य राक्षसदूषणार्थं तावन्नगरान्नतिर्वासिनं तत्र च चाण- 

क्येन व्याजेन वचनं कृतम्--अयं पापीयान् (जीवसिद्धिः) राक्षसग्रयुक्त- 
विषकन्यया पवेतेश्वरं घातितवान् ततो निर्वास्यते" इति । इदं कुरु गृहाणेति 
ह्य पदेश्च इति नियोग इत्यथः । श्रन्याथेकथनमपदेश्च इति स्वयं विवक्षितस्यान्य 
एव वक्तीत्यन्यकथनमित्यथेः । यथा भीमं प्रति सहदेवः-एवं गुरुणा सन्दिष्टं 
सुयोधनस्येति (वेणी-१) । उपसंहरति एते मार्गास्त्वित्ति स्वेष्. षट्स्वपि 
शारीरेष्वित्यथेः। तथा अभिनीयन्त इत्यभिनया नाटकादिकान्यविशेषाः तेषु, 

यतः सामान्येन भवन्त्यत एवेते सामान्याभिनया इति तात्पयंम् । 

1. 158. स एकोऽहं ब्रवीमीति निदेशः स तु संज्ञितः 778. लोक बअ्रवीम्यह्- 
मीति यो निदंशः स उच्यते । 

-2. & 88. भवेत्तु सः }प४. प्र कीत्तितः । 
2* 55. 48. इदमुपदेश् इति स्मृतः) 
4. 88. 74३. हि। 
5. 48. प्रकारास्तेषां च पूनवंक्ष्यामि तत्त्वतः । 
6. &98.; 45. चव तु 1 
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{एष ब्रवीमि नाहं भो वदामीति च यदचः। 

प्रत्यक्षश्च परोक्षङ्च वतेमानश्च तद्भवेत् ।६२॥। 

अहं करोमि ` गच्छामि वदामि वचनं तव। 

ध्रात्मस्थो वतंमानश्च ` प्रतयक्षश्चेव स॒ स्मृतः ।६२॥। 

करिष्यामि गमिष्यामि वदिष्यामीति यद्वचः । 

आत्मस्थश्व परोक्षश्च भविष्यत्काल एव च ।६४।॥) 

हता जिताश्च भग्नाङ्व मया सवे द्िषद्गणाः । 

आत्मस्थश्च परोक्षश्च॒वृत्तकालश्च स स्मृतः ।६१५।४ 

[ त्वया हता जिताश्चेति यो वदेन्नाद्यकमंणि । 

परोक्षश्च परस्थश््च वृत्तकालस्तथेव च ॥॥६६॥} 

एष ब्रवीमि कुरुते गच्छतीत्यादि यद्रचः। 

परस्थो वतंमानरच (प्रत्यक्षश्च) भवेत्तथा ॥६७।। 

स॒ गच्छति करोतीति वचनं यदुताहूतम् । 

परस्थं वतमानं च परोक्षं चेवं तद्भवेत् ६८ 

करिष्यन्ति गमिष्यन्ति वदिष्यन्तीति यदचः। 

० 

अथात्रैव भेदान्तराण्याह् आलमस्थरच परस्थश्चेत्यादि । अत्रोदाहुरण- 

दिशमाह् अहं करोमीत्यादि । 
1 

1. एष इत्यादि रलोकचतुष्टयस्य विभिन्नपुस्तकेषु पाठक्रमो भिन्नतयषए 
दर्यते। अत्र तु पाठान्तरमात्रमेव गृह्यते । 

पाठक्रमस्तु गायकवाड-भोरियन्टलसीरिजमुद्रितपुस्तकानुसारि + 
2. 7१8. आत्मप्रत्यक्षसंस्थर्च वतेमानद्च स स्मृतः । 
3. 7२5. वदिष्यामि गमिष्यामीति । 
4. पऽ. चैव । (र 
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द म् नव द नदर ~ ~ 

न 

(न > 

7 सको 

म त-क 



"नगे" 

-छाविदहोऽध्यायः १७३ 

परस्थमेष्यत्कालं च परोक्षं चव तद्भवेत् ]|६९।। 

1हुस्तमन्तरतः कृत्वा यद्देन्नाट्यकमेणि । 

आत्मस्थं हृदयस्थं च परोक्षं चेव तन्मतम् ।1७०॥ 

परेषामात्मनदचव कालस्य च विज्ेषणात् । 

सप्तप्रकारस्यास्यव मेदा ज्ञेया श्रतेकधा. |! ७१। 

इदानीं विषयभेदक्ृतमात्मस्थस्यापि पारोक्ष्यं ददोयति हस्तमन्तरतः 

कत्वेत्यादि । स्वगतजनान्तिकापवारितकेषु वक्तुरात्मस्थं पात्रान्तराणां चाप्र 
त्यक्षं नाटूयधर्मीविशादित्यात्मस्थमपि तत्परोक्षम् । लोकधरम्यप्यात्मस्थं परो- 

सम् । यथा--“सुप्तो मत्तो न्वहं किल विललाप इति । यदाहोत्तमविषये- 
ऽपि चित्तव्याक्षेपादिम्यो (लिट् भवतीति । अन्य) भेदानां कार्येण (सम्भव) 
माह-- 

परेषामात्मनश्चैव कालस्य च विशेषणात् । 

सप्तप्रकारस्यास्यैव भेद्य जेया अनेकधा ।। 

एते प्रयोगा विज्ञेया मार्गाभिनययोजिताः। 

एतेष्विह विनिष्पन्नौ विविधोऽभ्िनयो भवेत् ॥ 

इह तावद्वाक्यं द्रादशधाभिन्तं तत्राप्यात्मस्थपरस्थयोः प्रत्यक्षत्वपरो- 

-क्षत्वाभ्यां चतुविघत्वं चतुर्णा कालत्रयेण गणने द्वादशभेदाः । भूतभविष्यतो- 
रपि प्रत्यक्षत्वं योगिप्रत्यक्षादिदुरा न भवति । एवं द्वादशानां तावद्भिर्गृणने 
चतुङ्चत्वारिरदधिकं रातम् ¡ संस्छतेतरभेदेन ति विधत्वं यदुक्तं तेन गुणने 

द्विपञ्चाशदधिकानि नवश्तानीति (!) वाक्याभिनयस्य भेदाः। सूचाया 
वाक्यतदथंभेदाद् दवगुण्यम् । तेन एकोनविशतिशतानि चतुरधिकानि सूचा- 
भेदाः । वाक्यतुल्या .एवाड कू रभेदाः सूचाभेदैरगणनीयास्तैः, पूनः शाखाभेदा- 
स्तंरपि द्विविधनाट्यायितभेदस्तावदि्भिरनिवृत्त्यङ कूरभेदा इति कोटिशतान्यनेकानि 
भवन्ति । न तु यथा श्रीक कुकेनोक्तं चत्वाररिशत्सहस्राणीत्यादि । 

1. 1८88. हस्तमन्तरितं । 



१७४ नाट्यशास्त्रम् 

एते प्रयोगा विज्ञेया मागमिनययोनिताः। 

1एतेष्विह विनिष्पन्नो विविधोऽभिनयो भवेत् ।।७२॥ 

शिरोहुस्तकटीवक्षोजद्खोरुकरणेषु तु। 

समः कर्माविमागो यः सामान्याभिनयस्तु सः ।1७३॥। 

ललितेहेस्तसंचार स्तथा मृद्रङ्नचेष्ितेः । 

सभिनेयभ्स्तु नाटये रसभावसमन्वितेः ।७४।। 

अनुढतमसंश्रान्तमनाविद्धाद्धचेष्टितम् । 

लयतालकलापातः प्रमाणनियतात्मकम्° ।॥७५।। 

सुविभक्तपदालापमनिष्ट्रमकाहलम्ः | 

यदीवृश्षं भवेन्नाद्यं ज्ञेयमाभ्यन्तरं तु तत् ॥७६॥ 

एतदेव  विपयस्तं स्वच्छन्दगतिचेष्टितम् । 

एवं विशिष्टः सामान्येनाभिनीयमानः संभरयाभिनयैर्युक्तः सर्वाभिनयेषु 

सामान्यभूत इत्येवं यः सामान्याभिनय अस्या एकीभावनिबन्धनभुताया 

अलातचक्र [मण्डल] संनिभत्वसम्पादिकाया सामान्याभिनयक्रियायाः. 

1 1 गीं 

1. ८85. एभिरेव । | 
2, 88. वदनपादोरुज्घोदरकटीगतः । समकमं विभागो, }प§. वदन~ 

हस्तोरकट्यूख्चरणाश्रयः। समः क्मविभागे यौ विविधाभिनयो तु स ४ 

3. 1५. विन्यासः । 

4. रऽ. अभिनेयं तु । 

5. पऽ. काल । 98. कलापादि । 

6. 189. तियतात्मजम् । 

7. 1९38. अनाकुलम् । 

[| १, 
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अनिबद्धगीत"वाद्यं नाद्यं | बाह्यमिति स्मृतम् ।७७।। 

ग्लक्षणाभ्यन्तरत्वादधि तदाभ्यन्तरमिष्यते । 

शश्ञास्वबाह्य भवेद्यत्त॒ तद्बाह्यमिति भण्यतं* ।।७८।। 

श्रनेन लक्ष्यते यस्मात् प्रयोगः कमं चेव हिः। 

तस्माल्लक्षणमेतद्धि नाट्येऽस्मिन् संप्रयोजितम्°.।७६।। 

अनाचार्योषिताः ये च ये च शास्त्रबहिष्कृताः। 

°बाह्य' प्रयुञ्जते ते त॒ 
| 

अज्ञात्वाचायेकीं क्रियाम् ।८०। 

प्राधान्यप्रदशंनाथंमाह श्रनुद्धतमसं्रान्तमित्यादि । अनाविद्धशब्देनाद्जिक- 

विषयं सामान्यं दशयति । एतद्भावं दुष्टत्वमिति दशंयन् व्यतिरेकक्तमेणापि 
सामान्याभिनयस्यावरयोपादेयतामाह एतदेव विपयेस्तमित्यादिना । आभ्य 

न्तरमिति (स्वयमेव विवृणोति) लक्षणाभ्यन्तरत्वादिति । ननु वागद्धाभि- 
नयोपेत इति लक्षणं तस्य बाद्योऽप्यस्तीत्याशङ क्याह् अनेन लक्ष्यते यस्मा- 
दिति सामान्याभिनयरूपमेव लक्षणमिति तात्पयेम् 1 संप्रयोजितमिति 
नाट्यविषयाः प्रत्येकं तवात् क्रिया एकीभावं नेयाः, एकीभावगतदच ` 

क्रियासमूहोऽप्येकीभावं नेय इत्येतत् । कमेप्रयोगराब्दाम्यां नाट्य इति 
सप्तम्या कथयति--अनेन विना स्फुटं नाट्यहूपत्वमेव साक्षात्काराध्यवसायरूपं 
रसानुप्राणितं तत्र संपद्यत इति । व्यृत्पत्तिदूरीभावं त्वनधीयानां, भदुपुवादौ 
तदमावात्तदाह् अनाचायषिता ये चेत्यादिना) 

1. ६8. वाद्यैः । 
2. पऽ. लक्षणाभ्यन्तरं यत् स्यात् तमोदार (तदेवा) भ्यन्तरं स्मृतम् । 
3. पऽ. शास्त्रार्थवाह्यभावार्थं बाह्यमित्यभिधीयते । 
4. ९98. संज्ञितम् । 
5. पऽ. चव हि । 
6. 88. तस्मिन् नियोजितम् । 
1. 1८858., 78. उदिताः । 

8. 7२8. बाह्यस्ते (न्ते) (?) तु प्रयोज्यन्ति क्रियामात्रैः प्रयोजिते ४६. 

बाह्य ते तु प्रयोक्ष्यन्ते क्रियामन्त्रः प्रयोजितम् । 



"९७९ नाटूयदास्त्रम् 

शब्दं स्पक्ञं च सूपं च रसं गन्धं तथेव च। 

1इन्द्रियाणीश्जियार्थाश्च भावेरभिनयेद्बुधः।।८१।। 

कृत्वा साचौकृतां दृष्टिं श्षिरः ग्पार्वानतं तथा । 

तजनी कणेदेशे च बुधः शाब्दं विनिदिशेत् ।॥।८२॥ 

किचि दादुच्चिते नेत्रे कृत्वा भरक्षेपमेव च) 

ऽतथांऽसगण्डोः स्पर्शात् स्पन्ञ॑मेवं विर्निदिशेत् ।॥ ८३ 

कुत्वा पताकौ सूधंस्थौ किचित्प्रचलिताननः€ । 

नि्वेणेयन्त्या दृष्ट्या चः रूपं त्वभिनयेद् बुधः ॥८४।। 

" "द्िन्कीन्की--क~क- 9 कक दी--की--क-क कक कक कक" कक -# क कक कक क क क" -क--क--क--क+- क-कै क क-कै 

अथ संभूयाभिनयरूपत्वमेव सामान्याभिनयमाह शब्दं स्पशे चेत्यादि । 

इन्द्रियकषब्दस्येन्द्रिशर॑शब्देन स्पर्शादिविशेषणस्यासंभवम्, स्वविषयग्रहणावेशः 

स्वकरणग्राह्यतावेरदच सवंषामिद्द्रियाणां विषयाणां च प्रदश्येते, अत एवष 

सामान्यामिनयनेयेऽथेद्येऽभि नयस्य साधारण्यम् । भावेरिति क्रियाविशेषैरित्थर्थः। 
तानाह कृत्वा साचौकुतां दृष्टिमित्यादि । अनेनादरवशात्समस्तो भरः श्रोत्र 
 देशमनुयाति, यथोक्त-- 

तथाहि शेषेद्द्रियवृत्तिरासां 

 सर्वह्मिना चक्षुरिव प्रविष्ठा ॥ (रधु ७-१२) इति 

चकाराच्छोत्रमपि शब्दग्रहणाविष्टमनेनाभिनीतं भवतीत्याह ¦! एव- 

मूत्तरत्र । 

~^ 18 
न ~ = 

1. 195. इद्दरियंरिन्ियार्थेड्च । 
2. 0089. पारवेनतं पऽ. पाशर्वाञ्चितं । 

3. 98. तजनी कणेदेशे तु शब्दं त्वभिनयेद् बुधः । पष. तु शब्दा- 

न्तियोजयेत् बुधः । 
4. ७९. भ्रुवोरक्षेपणेन च । 
5. 99. तथाऽद्घु । 

6. }रऽ.. 93. पताके मूध्निस्थे किचित्परचलिताङ्ग लिः । 
4. {८59 तु | व 

1 1 क क श = 
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्िचिदाकुञ्चिते नेत्रे कृत्वोत्फुल्लां च नासिकाम् । 

'एकोच्छवासेन चेष्टौ तु रसगन्धौ वि निद्शित् ।८५॥। 

पञ्चानामिद्द्रियाथनिां भावा द्य तेऽनुभाविनःः । 

*श्नोत्रत्वडः नेत्रजिहलानां घ्राणस्य च तथेव हि ८६।। 

¢इन्वरियार्थाः समनसो भवन्तिऽ ह्यनुभाविनः । 

न वेत्ति ह्यमनाः किचिद्विषयं पञ्चधागतम्° । ८७।। 

मनसस्त्रिविधो भावो विज्ञेयोऽभिनये बुधः । 

ष्ष्टस्तथा ह्यनिष्टश्च मध्यस्थश्च तथेव हि ।।८८।॥। 

श््रह्वादनेन मात्रस्य तथा पुलकितेन च। 
९ 

कि 00 9) १ प 

एतदुपसंहरति पञ्चानामिन्छियार्थानाभित्यादि । इन्व्यार्थाः समनत 

इति यथाश्ब्दादिग्रहणक्रियाभिः दाब्दः श्रोत्रे प्रतीयते, तन्मनोऽपि -तदधि- 

-हठातृक्रमेणाधिष्ठानं कुवेदित्यतोऽपि सामन्याभिनयः । तदुक्तम्--युगपद् ज्ञा- 
-नानूत्पत्तिभेनसौ लिद्खमिति । मनसस्त्रिविधो भाव इति वशेषिक्रादिद्शि 
मनस्संयोगजो य आत्मन इच्छाद्रेषमाध्यस्थ्यलक्षणो भावः स मनस इत्युक्तः । 

>3 9 छ > ~ {> ~ चै 

0 

< 

„ 1६88. एकोल्लासेन हृष्टेष्टो । 

. 1६६8. अनुभावजाः । 

1९88. 45. त्वक्चकरघ्राणजि ह्वानां श्रोत्रस्य तुः तथव च । ॥ 

प१9., ८88. दच्रियाथरिच मनसा | | 

1८889. भान्यते । 

1८58., २3. पञ्चहेतुकम् । 

198.., 748. अभिनयं प्रति । 

, १६. इष्टोऽनिष्टस्च मध्यर्च तस्या्भिनय उच्यते 85. इष्टोऽनिष्ट- 

स्तथा च॑व मध्यस्थरच तथेव' हि । 

185, गात्रप्रह्वादनेनेह् । 



१७८ । नाट्यशास्त्रम् 

1वदनस्य विकासेन कुर्यादिष्टनिवहनम् ।८६॥ 

इष्टे शाब्दे तथा रूपे स्पशं 2 गन्धे तथा रसेऽ । 

इन्रियैमंनसा" प्रष्तः सौमुख्य संप्रदह्लेयेत् ।।९०॥ 

ऽ्परावत्तेन कश्िरतसा नेत्ननासाविकषेणः 

(चक्षुषह्चाप्र दानेन ह्यनिष्टमभिनिदिरेत् ।६१।॥। 

नातिहृष्टेन मनसा न चत्यथेजुगुप्सया 1 

मध्यस्थेनव भवेन मध्यस्थमभिनि्दिहत् ।६२॥ 

कापिलद्क्षि तु विन्ध्यवासिनो मनस एव, ईदवरकृष्णादिमते मनःशब्देनात्र 
बुद्धिः । प्रह्वादनेन गात्रस्येत्यादिकं विषयग्रहणक्रियास्वभीष्ठविषये निदशं-~ 
यितव्यम् । अतोऽपि चास्य सामान्याभिनयत्वं द्रष्टव्यम् । 

एतदेव स्फुटयति दृष्टे (इष्टे ? ) श्रम इत्यादिना । सुमुखत्वं प्रसादादि- 
युक्तं वदनमित्यथः । विकषंणानि सङ्कुोचनानि च । बहुवचनेन मध्ये ग्रहुण- 
सिद्धये विकासासंभिन्न इति दशयति । 

अथात्रैव पूरवोक्तिप्रकारलंभवं दशंयत्ति तेनेदमित्यादि । कतं कतंग्यभिति 
 वाक्यक्ेषे भूतता भविष्यत्ता च । आत्मनि सुखादयोऽर्थाः समवायिन इति सवे 
एव ते आत्मस्थाः स्थुः, रूपादीनां चान्यत्र समवायात् सदेव परस्थता स्यादि- 
त्यारङ्कुचाह श्रात्मानुभावी योऽथः स्यादिति । परशषब्दसन्निघानादात्म- 
शब्दोऽत्राहंभावास्पदे प्रत्यगात्मनि वतेते। तमात्मानमनुभावयति यदा्थः सं 

० 
६38. आननप्रक्रियाभिशच सवेमिष्टं निरूपयेत् । 

, प. घ्राणे । 

. ६98. रसेऽपि वा । 

पऽ. मनसि । | 

. 198. अप्रदानेन च चक्षुषा । 
पऽ, नेत्रभाषा विविक्ततैः | 

, 85. नेत्रनासाभिततया ' 

नन +> > ~ 

~ © «< 
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तेनेवं तस्य॒ वापीदं स एवं प्रकरोति वा" । 

परोक्षाभिनयो यस्तु मध्यस्थ इति स स्मृतः ।।६३॥। 

आत्मानुभावी योऽथः स्यादात्मस्थ इति स स्मृतः । 

श्पराथंबणेना यत्र पर्स्थः स तु संज्ञितः ।॥६४॥ 

प्रायेण सवेभावानां कामान्तिष्पत्तिरिष्यते । 

स॒ चेच्छागुणतसम्पन्नो बहुधा परिकल्पितः ॥६५॥ 

आत्मस्थः । रूपादयोऽपि चैवं भवन्तीति कथं नात्मस्थाः परसुखादयरच नव~ 

सिति कथमात्मस्थाः । 

अथ कामोपचारस्य सामान्याभिनयत्वमुपपादयति प्रायेण सवेभावाना- 
मिति । कामादिति इच्छातः । यद्यप्यनिच्छोः किञ्चिद्भवति तदपि प्राक्तनं 

च कर्माधिपत्यात् । कर्मंस्थापूवेकमिति प्रायग्रहणं व्याप्त्यथंः कामादेव निष्प~ 
त्तिरित्यर्थः । 

सनु कोऽयं कामो नामेत्याह स चेच्छेति। न चेच्छामात्रादेव कायं 

विनिष्पत्तिरित्याह गुणेन कार्य॑प्रयत्नादिना कायेव्यापारादिसहितेन सम्पन्नः 

सह॒क्रतः सर्व॑कार्यंकारी । नन्वेकंब चेदिच्छा कथमनेकं कार्यं प्रसूयत इत्या- 
दाद्ुयाह्--बहुधा परिकल्पितः भूयस्यः इच्छा इति यावन्तमुदाहरति धमेकाम 
इत्यादि । धर्मः कामः अर्थो मोक्षे च) तत्र कामो नामेच्छा सा च सूखे 
तत्साधने वा भवति । तत्र धर्मर्थयोः स्वयं सुखरूपत्वं नास्ति सुखसाघ- 
नतापि च। साक्षाद्धरेण ह्यप्सरोनन्तादि (गतादि ?) सुखसाधनमुपा्यंते #. 

एवमर्थेऽपि मन्तव्यम् । मोक्षो यद्यप्यबहिस्साघनाधीनपरमानन्दविश्रान्ति- 
लक्षणः युखात्मैव, तथापि दुलेभ इति न तत्र संमोहितं लोकस्य हदयम् ! 

1. पऽ, च । 

2. 1६88. परस्य व्णेनीयश्च }प8. पराथेव्णनायां च । 

3, रऽ. इति स स्मृतः । 

4, ८58, काम इष्यते । 



९५० नाट्यलास्क्रम् 

धभंकामोऽथंकासश्च  मोक्षकामस्तथैव च । 

"स्त्रीपुंसयोस्तु योगो ्यःसतु काम इति स्मृतः ।।९६॥ 

भ्स्वेस्येव हि लोकस्य सुखदुःखनिबहं णः । 

भूयिष्टं दृहयते कामः ग्स सुखं व्यसनेष्वपि || ९७॥। 

यः स्त्रीपुरुषसंयोगो रतिसंभोगकारकः | 

स श्यृद्धार इति ज्ञेय "उपचारकृतः शुभः ।।६८॥ 

+ „> 

स्त्रीपुरुषयोस्तु संयोगः साक्षादेव सुखसाधनमिति तस्यवेच्छाविषयतेति 
निरुपपदेन कामशब्देन स एव वाच्यः । तेन च सर्वोऽर्थोऽनुरज्यते, यदाह-- 
स्त्रीति नामापि संह्वादीति(कामन्द-स ४-५२) तथापि तत्सपृष्टे लोकोत्तरेऽप्यर्थो 
लोकस्य हृदयसंवादादयत्नेनैव हूदयंगमत्वमम्यूपगच्छति । यथा-- 

| मोहदुदिननिशाभिसारिका मानिनी समदना मदोद्धता । 

धीरियं प्रणयतस्त{स्त्व?)दुन्मृखी खण्डितां रमण मास्म तां कृथाः ।। इति ॥ 
अनेनैवाशयेन रहस्योऽप्यर्थो मया रहस्येषु (मुख्ययैव वृत्त्या) निबद्धः कंरिक्या 
ह्य तदथेमेवादरेण विनिवेशः प्रतिपादितः । अत एट्यस "`" "“* ““ | 

"५ 

 कामोपचारस्य सामान्याभिनयत्वं बहुतरलक्षयव्यापकत्वात् तदेव द्यति 
रः स्थरीपुरुषसयोग इति । इच्छामात्रमपि तत्र ुखे(चोपचा रकृत) मित्यत इच्छा- 
लक्षणं संभोगं करोतीत्याह । उपचा रोऽन्योन्यहुदय ग्रहणो चितं्व्यापारः परिपणे: । 

1, 7२5, यत्तु स्त्रीपुसयो्योगः समो योग इत्ति स्मृतः । 

2, {88. संयोगो यः कामः स तु संस्मृतः । 

3. & 99, ०0०९७ 101 1684. 

4. रऽ, निबहंणम् । 
5, 1२8. सुखदो दुःखदेष्वपि । ` 

6. £ 58. संयोगे रतिसंयोगकारकः । 
4, 98, उपकार । 

[वि 

गि 1 

ना धि ति न न = १ त स ष न वकाः ध्म ~ ५ ७५ 

= न~ ~ ~~न ०५ 

स प. कथ ५५ ०8 १ + । 

> 9 क 

५ 



दाविकोऽध्यामः १८१ 

'भूयचिष्ठ्मेव लोकोऽयं सुखमिच्छति सवंदा ।. 

 युखस्यः हि स्त्रियो मुलं नाना शीलाश्च ताः पुनः ॥\९६।1 

¶देवदानवगन्धवरक्षोनागपतत्रिणाम् । 

पिक्ञाचयक्षव्यालानां  नरवानरहस्तिनाम् ।॥१००।)। 

मृगमीनोष्टमकर'्खरसूकरवाजिनाम् । 

महिषाजगवादीनां तुल्यश्षीलाः स्त्रियः स्मृताः ।१०१॥ 

स्निग्धैरद्धरुपाद्ंश््च स्थिरा मन्दनिमेषिणी । 

आरोगा दीप््युपेता च 7दानसत्वाजंवान्विता ।॥ १०२ 

णण 9 9 त क 2 ० ष 

इह चोक्त (उत्तम) प्रकृतियंदि भवति तद्रसाध्यायोक्तद्शा श्रुङ्खार इत्युच्यते ॥ 

एतमेवा्थसुपोदबलयति भुयिष्ठमेव लोकोऽयं सुखमिच्छति सवेदा इति । भूयिष्ठ- 

मिति प्राप्तादधिकमिति यात्रत् । अत एव परमानन्दलाभमन्तरेण न कुत्रचित् 

संतुष्यति लोकः । सवेंदेति दुःखाभावमपि सुखाथंमेवेच्छति, स्वंदुःखनिवृत्ति हि 
कामयते सुखेन यथेच्छमश्रीयात्, यथाभीष्टं च रमणीमुपमृज्जीयादिति । हारमपिः 
त्यजति मुदुशीतलसमीरस्पशंजनितसुखसिद्धचर्थ॑मेर्व । अत एव शृन्यरहस्यविद्रः 
केणादसुगतादिसंमतमिमं मोक्लं न॒ रोचयन्ते प्रेक्षावतां तत्राप्रवृत्तिप्रसङ्खादिति 
दरितमित्यलं बहुना । 

उपचारकृतमित्युक्तम्, तत्रोपचारज्ञानाय स्त्रीणामाशयं दशेयत्ति, आश्ञय- 
ग्रहणपूवंकत्वादुचितस्योपचारस्य नानाक्षीलाः (इति) । शीलं सत्त्वं चैतन्यं बुदधि- 
पूवकं स्वभावो हेवाक इति पर्यायाः । देवदानवेत्यादिना तानि सीलान्युदिश्य 
यथोहं शं लक्षयति । आदि ग्रहणेनान्यदपि शील॒मस्तीत्याह । समरतेति नातिमुद्री 

1. पऽ. सवे: प्रायेण, 1६885. इह प्रायेण लोकोऽयं शुभमिच्छति नित्यशः ५ 
2. {< 99. 748. च । 

3. 75. शीलधराइच ताः । 

~ 88. पऽ. देवत्तासुर । 
5. {₹83. वन । | 

6. 88. स्निग्धा चाङ्खः' ““स्थिर फऽ. स्निग्धाङ्खोपाद्नयना । 
7. 7प$. सव्याजं वद्रयान्विता 88. दानरदाक्त्याजं वान्विता । 



१८२ 

तातिखरेत्यथंः । स्वद्खीति सुखसन्निवेशान्यङ्कानि . यस्या इत्यथः । 

नाट्यशास्त्रम् 

अल्प्वेदा समरता स्वल्पमुकं सुरतथप्रिया । 

शगन्धपुष्परता हृदा देवशीलाद्धना- स्मृता ॥१०३॥ 

अधमंश्षाठ्याभिरता" स्थिरक्रोधातिनिष्टुरा । 

मद्यमांसप्रिया नित्यं कोपना चातिमानिनीः ॥१०४॥ 

चपला चातिनुन्धा च परुषा कलहत्रिया। 

° ् याशीला चलस्नेहा चासुरं शोलमाधिताः ।१०५॥ 

$क्रीडापरा चारनेत्रा नखदन्तेः पुपुष्पितंः। 

भ्स्व्खी च स्थिरभाषी च मन्वापत्या रतित्रिया ।॥१०६॥ 

गोते वाद्ये च नृत्ते च 11रता हृष्टा मृजावती । 

गन्धवेसत्वा2 विज्ञेया स्निग्धत्वष्केशलोचना ।! १०७॥। 

बृहद्व्यायतसर्वाङ्गी रक्तविस्तीणंलोचना । 

1) 

1. प्वि$. स्वल्पशुक्ररतप्रिया । ` 
2. 88. सुरभिगप्रिया । 
3. 38. गान्धवेवाद्याभिरता हृद्या देवाङ्खना । 
4. पऽ. अधमा साम्यनिरता । 

5. पऽ, क्रोधना यात्तिमानिनी । 
6. 1१8. ई्ष्याशीलाथ निस्नेहा शीलमासुरं । 
7. 1९58. शीलमास्थिताः । 

8. ̀ 748. क्िप्रापरा । ८88. अनेकारामभोग्या च । | 
9, 88. स्मिताभिभाषिणी तन्वी मन्दाचारा ऽ, तन्वङ्खी 

स्मितभाषा च । 

10. परऽ. नृत्ते गीते च नाट्ये च । 
11. 88. नित्यं | 

12. ८95. 1ऽ. शीला । 

कनवेोिन्वकेन्येकेः 



--४ 

द्धाविष्ोऽध्यायः | | १८३ 

व्ावुतं विस्तीणेमास्यमन्तर्मुलं यस्याम् । निष्कुटे गृहारामे चरतीति (निष्कुट- 

© @5 ~ 9 ९ + ¢ ४ ~ ॥, 

= > + अध 

(खररोमा विवास्वन्ननिरतात्युच्वभाषिणी ।!१०८॥ 

नखदन्तक्षतकरी क्रोधे कलहप्रिया । 

निल्लाविहारशीला च राक्षसं :शीलमाधिता।१०६॥ 

तीक्ष्णनासाग्रदशना सुतनुस्ताञ्लोचना । ˆ 

नीलोत्पलसवर्णा चं ^स्वप्न्तीलाऽतिकोपना ॥११०॥ 

तिथग्गतिह्चलारम्भा ऽबहूश्वासातिसानिनी । 

गम्धमात्यासवरता- नागसत्वाऽद्खना स्मृता ।१११॥। 

7अत्यन्तव्यावृतास्या च तीक्ष्णक्षीला सरित्परिया । 

सुरासवक्षीररताः बह्ुपत्या फलप्रिया । ११२] 

नित्यं श्वसनशीला च -०तयोद्यान'"वनप्रिया | 

1: [ चपला बहुवाक्छीघ्रा शाकुनं सत्त्वमाधिता ]।।११३। 

-क-क-क- कक्कर क-क-क--क- क 9-क--क---कके-0--क की -क- 9 "कको 

0११ 

{38. निवृत्या पपऽ. स्वभावोत्पुल्ल । 
, 1६88. 8. सत्त्वं । 

, पऽ. नासोग्र । 

1८88. स्वप्नोद्देशाऽति । 
1६88. बहुसन्तवाभिनन्दिनी 7प8. बहुविम्बातिमानिनी । 

„ {८९४. माल्यादिनिरता । 1१8. माल्यातिनिरता । 

„ }पऽ. अत्यर्थं घटितास्या च । 

, -प8. रतिप्रिया । 

9७. रसा । 

1८७6., }45. सदोदययान । 

„ पऽ, रतिप्रिया । 
1८ 99,, 74७, ५0 001 7626. 



५ : नाद्यचास्तमू 

1 | अनाधिकाङ्ख.लिकरा रात्रौ निष्कुटचारिणी । 

बालोदर जनक्षोला च पिश्ुना क्िलिष्टभाषिणी । ११४ 

भुरते कृत्तिताचारा रोमशाद्धो महास्वना । ` 

पिज्ञाचसत्वा विज्ञेयाः मदयमांसग्बलिप्रिया ।। | ११५॥ 

स्वप्नप्रस्वेदनाङ्गी चः स्थिरशग्यासनप्रिया। 

, “(मेधाविनी बुद्धिमती मद्यगन्धामिषप्रिया । | ११६ 

 चिरदृष्टेषु हषं च॒ कृतल्तवादुषेति साध । 
रदी शाधिनीं चैव यक्षशीलाऽङ्गना स्मृता ।११५७॥ 

7तुल्यमनावमाना था परुषत्वकष् खरस्वराः। 

हाठानृतोद्धतकथा ग्यालसच्वा ` चः पिद्धंद्क्° । ११८॥ 

आजेवाभिरताः नित्यं `णदक्षात्यन्तगुणान्विता । 

विभक्ताङ्गी शतक्त. च गुरुदेवष्विजग्रिया" ।११९॥ 

धमेकामाथेः“निरता ह्यहृङ्ारविवजिता । 

५ वोद -कको"-को-दो"्ो चोके 

चारिणी) तच्छीलेति । कुत्सिताचारेति ओौपरिष्टकादिग्रिया । (बुद्धिमतीति)ः 
१५१७१. 

` ६88. 0068 101 7690 1. रऽ. जनाधिकाङ्क् लि । 
. रऽ. रतिप्रिया । 

„ 1८98, 06068 10६ 1680 । 

६६७. 75, या । 

. $. गमना याच । 

ए 95., 145. ज्ञेया यक्षाङ्कनान्वया । 
१5. मानापमानयोस्तुल्याः पूषा कटुकाक्षरा । 

, {६89. खरस्वना । 

9. 1१8 पिङ्छक् व्यालवंशजा । ` 
10. 

11 

४2; 

185. दक्षा क्षान्ति । 
135., 145. गुरुदेवाचने रता । 
2१8. नित्या च वयाहद्काम् व्जिता। 198. नित्या च अहंकार- 
विवजिता । | 



+ द्वाविश्योऽघ्यायः १८५. 

सुहत्मरिया सुद्योला च मानुषं -सत्त्वमाधिता ॥ १२०॥। 

संहताल्पतनुहं ष्टा पिद्खसोमा .छलप्रिया। 

भरगल्भा चपला तीक्ष्णा वृक्षाराम 4वनग्रिया ।॥१२१।। 

स्वत्पमप्युपकारं वु नित्यं या बहुमन्यते । 
ऽप्रसह्यरतिश्लीला च श्वानरं सतत्वमाभिता ।१२२॥ 

महाहनुललाग च श््रीरोषचयान्विता \ 

पिङ्खाक्षी रोभश्राङ्धी च गन्धमाल्यासवप्रिया ॥१२३।। 

| कोपना स्थिरचित्ताः च जलोद्यानवनभ्रिया । 

मधुराभिरता चैव हस्तिसत्त्वा प्रकोतिता १ २४॥ 

स्वत्पोदरी भग्ननासा तवुजङ्धा वनप्रिया) 

10चलविस्तीणेनयना चपला शीघ्रगामिनी ।।१२५।। 

11दिवात्नासपरया नित्यं गीतवाद्यरतिप्रिया। 

1निकासस्थिरचित्ता "ऽमुगसतत्वा प्रकोतिता ॥ १२६ 

ष “~ 

कवक वामेन ल-त एका वा का आ द द दा 111 

अशेषाविस्मरणं वृद्धिः प्रतिभा । प्रसह्यं ति कामूकमभियुज्येत्यथेः । निवासं 

1. 7२8. हेतु । 
2, 16५9. ५5. धृष्टा । 

3, 1८६8., 78, फलग्रिया । 

4. पऽ. रतिप्रिया । 

5, }पर8. असह्य । 

6. पऽ. कपिश्रत्वं समाध्रिताः 1 ' 

7. 1९ 9६., मांसलोपचयान्विता । 

8. ८68. पऽ. स्थिरसत्वा । 

9. 1८७8. रतिप्रिया । 

10. ७७. रर्क्त । 

11. ६88. परित्रासपरा भीरर्गीतिवादारतिप्रिया । 

। 1१९. परित्रासपरा भीरू रोमशा गीतलोभिनी 

12. ए 58. कोपनास्थिरसत्त्वा 7२8. कोपनाय (च) लरसं्वा । 

13. 88, 1१8. मृगसनत्त्वाङ्गना स्मूता । 



१८६ | नाट्यशास्त्रम् 

दीधंपीनोन्नतोरस्का "चला नातिनिमेषिणी । 

बहुभृत्या बहुसुता मल्स्यसत्वा जलग्रिया ॥१२७॥। 

लम्बोष्ठो स्वेदबहुला किल्चिद्विकटगामिनौ । 

कशोदरी शपुष्पफलश्लवणाम्लकटुप्रिया ॥ १२०॥ 

“उद्न्धकटिपार्श्वा च खरनिष्ट्रभाषिणी। 

भत्युन्नतकटीभ्रीवा उष्टसच्वाऽटवीप्रिया ।।१२६॥ 

स्थूलशीर्षाड्कवितग्रीवा वारितास्या महास्वना । 

ज्ञेया मकरसतत्वा च क्रूरा मत्स्यगुणेयता ।१२३०॥ 

स्थूलजिहवीष्ठदश्षसा रूक्षत्वक््कटुभाषिणी । 

रतियुद्धकरीः धृष्टा नखवन्तक्षतत्रिया ।१२१॥ 

सपत्नीद्रेषिणी दक्षा चपला क्षौघ्रगामिनी। 

भसरोषा बह्वपत्या च खरसस्वा प्रकीतिता ।।१३२ ॥ 

दीघपुष्ठोदरमुखी रोभश्चाङ्खगी बलान्विता । 

सुसक्षिप्तललारा च कन्वम्ूलफलप्रिया ।१२३३॥ 

क" किकोतकन्वन्वेः 
णि पि 0. 8 0 छ 

इति सौधादिः । (रतिगुद्धकरीति) रतौ युद्धमिव । (नचेति) नखदशनप्रका- 

1. वऽ. (श्र) 88. चपला निनिमेषिणी । 
2. 198. पल्लफल 1 
3. एरंऽ. वर्णाशुकबहुप्रिया । 
4. 1८85., 1१5. उद्बद्ध । 
5. 1९88. अभ्युनननतखर । 
6. ६७9. रसना 7१5. वदना । 

7. प्ऽ. प्रिया । 
8, ए88.; }प६. हृष्ट । 
9. 008. सरोगा । 
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धि 

॥ 

॥ 

| 

६ 

इाविशोऽध्यायः | १५४७ 

करण दष्टोत्कटमुखी प्हुस्वोदररिरोषख्हा । 

हीनाचारा बह्वपत्या सौकरं सत्वमाभिता।।१३४॥ - 

स्थिरा विभक्तपाश्वरिकटीपुष्ठ्ठिरोधरा । 

श्तुभगा दानक्ीला च ऋलनुस्थुलशिरोरहा ॥१३५॥ ` 

क्श चञ्चलचित्ता च “स्निग्धवाक्छी घ्रगामिनी । 
कामक्रोधपरा श्चैव हयसत्त्वाद्खना स्मृता ।१३६॥ 

स्थूलपृष्ठाक्षिशदशना तनुपाशर्वोदरा स्थिराः । 

ऽ्ह्रि रोमाञ्चिता रौद्री लोकट्िष्टा रतित्रिया ॥१६७॥ 

` फिञ्न्चिदुननतवक्त्रा च जलक्रोडावनश्रिया। 

बहल्ललाटां सुभोणी माहिषं सतत्वमाभिता ॥१३८॥ 

कृशा तनुभुजोरस्का शनिष्टञ्धस्थिरलोचना । 

संक्षिप्तपाणिपादा च "छसुक्ष्मरोमक्षमाचिता ।।४२३६॥ 

भयक्ीला जलोद्धिग्ना' बह्ुपत्या वनप्रिया । 
चञ्चला शीघ्रगमना "“ह्यजसत्त्वाद्धना स्मृता ।।१४०॥। 

रादि करोति स्वयं च तदात्मनि । (संक्षिप्तपाणीति) संक्षिप्तं परिमितम् } 

1. 38., 75. पीवरोरु । 
2. 748. सुरूपा । 
3. 188. गूढा चपलचित्ता । 778. कृशा च चलचित्ता च । 

4. 88. तीक्ष्णवाक् । | 
5. 1२5. नित्यं हयसत्वा प्रकीरतिता । 
6. ए 88., पऽ. अस्थि । 

श. 8. स्निग्धत्वडः मधुरा च या । 
8. 889., 7२8. खररोमाल्न्चिता रौद्रा । 

9. 188. विष्टञ्घेतर 1२8. निष्टन्धतर । 

10. 7२8 रूक्षा रोमसमाञ्चिताः। 
1. 98. जडोन्मत्ता । 

12. ए 88. 7२8. ह्यजारीलाङ्खना । 



` १८८ . ताष्यरीरस्त्रम् 

1उव्बन्धशात्रनयना विजु्भणपरायणा । 

: ` दीर्घाल्पवदना स्वेत्पपाणिपादःविभूषिता । १४१॥। 

उच्चः स्वना स्वल्पनिद्रा क्रोधना सुकूतप्रिया^। 

हीनाचारा कृतज्ञा च इवश्ीलाः परिकौतिता-॥१४२।। 

पुथुपीनौस्नतश्नोणी तनुजद्खा  सुहस्िया । 

संक्षिप्तपाणिषादा च ऽढारम्भा प्रजाहिता ॥१४३।। 

पितुदेवाचनरता . (सत्यशौचगुरत्रिया । 

स्थिरया परिक्लेशसहा गवां स्वं समाधिता? । १४४) 

नानाशीलाः स्त्रियो ज्ञेयाः स्वं स्वं सत्त्वं समाधिता; । 

विज्ञाय च यथातत्त्वमुपसेवेत ताः पुनः*।।१ ४५॥ 

उपचारो यथासत्त्वं स्त्रीणामत्पौऽपि हषदः'० । 

महानप्यन्यथायुक्तो नव वुष्टिकरो भवेत् ॥१४६॥ 

यथा संप्राथित्वष्त्या रतिः समुपजायते । 

शीलक्ञानस्योपयोगमाह विज्ञाय च यथासच्वमुपसेतेति । सत्वानुसारेण सेवायाः 
प्रयोजनमाह उपचारो यथासत््वमित्ति । एव च सतीत्येतदव व्यतिरेकेण 
महानप्यन्य येति । महानिति पूर्णः । श्रन्यथेति अयथासत्त्वम् । 

1. (99, ४6 उद्रद्ध। 

2. {इ 89. दीप्राल्प } 1२8. दीर्घान्ति । ् 
3. ६88. विभ्रूषणा । 
4. 185. 78. बहुभाषिणी । 

5. 98. साऽइवहीला प्रकीतिताः । 
6. १8. इष्टारम्भा । 
7. 8. युचिसत्तवा ८88. नित्यशौचा । 
8. पऽ. उपाधिता । 
9. 7१३. उपसर्पेत्यथागुणम् 88. उपसपँत्' ततो बुधः । 

10, 7पऽ. प्रयुक्तो हषं वधंनः । ¦ 
11. ५5. सम्प्राथिताः बाह्यरतिः । ८88. सम्प्राथिताया बाह्यरतिः # 



न क दविरोऽध्यायः 

स्त्रीपुंसयोश्च रत्थर्थमुपचारो विधीयते ॥१४७॥। 

धर्मार्थं हि तपश्चर्या सुखार्थं धमं इष्यते । 

"सुखस्य मूलं प्रमदास्तासु सम्भोग इष्यते | १४८। 

कामोपभागो" द्विविधो नाट्यधर्मऽभिधीयतेः । 

बाह्याभ्यन्त रतश्च व नारीपुरुषसंश्रयः ।। १४९॥ 

आभ्यन्तरः , पार्थिवानां भस च कायंस्तु नाटके । 

बाह्यो वेदयागतश्चंव स च प्रकरणे भवेत् ॥१५०॥ 

तन्न राजोपभोगं तु व्याख्यास्याम्यनुपुवंज्ः। 

उपचारविरधि सभ्यक् कासतन्त्रसमुत्थितम् ।।१५१॥ 

शचरिविधा प्रकृतिः स्जीणां नानासत्वसमुद्भवा । 

१८६ 

"कके 

पुरुषार्थान्तरे कस्मा दित्यब्युत्पत्तिने कृतेति वेदप्रमाण्यादि दकेयति धम्यं 
हीत्यादि । अस्येदानीं सामान्याभिनयस्य प्रकृत उपयोगं `दशंयति कामोपभोगो 
द्विविध इति । (नाट्यधमं इति) नाट्योपाये इतिवृत्त इत्यथः । अभ्यन्तरमन्तः- 
'पुर.तन्न भवः (आभ्यन्तरः) । नाटकं इति नाटिकायां चेत्यथंः । अनुपुरवंश्च इति 
(वक्ष्यमाणग्रन्थे ` मुनिना) स्वरीणां चरे विध्यम्, राजोपचारे नायिकायाः कामोप- 

श्रतिः, -इङ्जितं इष्टवेदनम्, कामावस्थाः,विप्रलम्भोपचारः, दती प्रेषणम्, सन्देशः 
-रत्युपायचिन्ता, [ कन्यासित्रम् ], प्रच्छन्नकामितम्, अन्तःपुरभोगः, [नि] वासकः 

1. 
2: 
3. 
4. 
5, 

८७8. उपचारो । 

1८88. पऽ. विधीयते । 

1६989., }प5. बाह्यस्चाम्यन्तर । 

९७5. 7१5. संभवः । 

पऽ. कतव्य: स च 
6. 85. कृतर्चंव १8. वेदयाङ्गनानां तु । 
7. अयं इलोकः पऽ. पुस्तके न च्यते । 
8. 

2 

785. सूत्र | 
1८88. विविधा । 



१९६० 

इत्यादिना क्रमेण त्यथः । राज्ञामभ्यन्तर एव नाटके भोगः, न तु राज्ञामेवेति ! 
वेशो गणिकानां स्थानं तत्र भवाः वेद्याः । (कृतशौचेति) कृतं रौचं शुद्धकशील- 
त्वमेकान्तावरुदधत्वेन यस्याः, सा च वेश्या पुनर्भवा । कन्येति गणिका कुमार्यपी- 
त्यथः । न हि रानोपचारे तु बाह्यस्त्रीभोग इत्यस्यापवादमाह्--दिव्यवेश्येत्यादि । 

नाट्यशास्त्रम् 

बाह्या चाभ्यन्तरा चैव स्यद्राह्याभ्यन्तरापरा ।\१५२॥ 

कुलीनास्यन्तरा ज्ञेया बाह्या वेश्याङ्ना स्मृता । ॥ि 

कृतशौचा तुः या नारी सा बाह्याभ्यन्तरा स्मृता । १५३।। 

अन्तः पुरोपचारे वु कृलजा कन्यकापि वाः। 

न हि राजोपचारे तुः बाह्यस्त्रीभोग इष्यते 1 १५४॥ 

आभ्यन्तरो भवेद्राज्ञो बाह्यो बाह्याजनस्य चः । 

दिब्यवेक्ाङ्खनानां हि रानां भवति सङ्खमः।१५५।} 

ुलजाकामितं यच्च॒ तज्लेयं कन्यकास्वपि। 

या चापि वेश्या. साप्यत्र यथेव कूलजां तथा ।॥१५६। 

इष्ट कामसमृतपत्तिरननिाभाव'समूवभवा । 

स्त्रीणां वा पुरषाणां वा उत्तमाधममध्यमा ।\१५७॥ 

यथा पुरूरवसः उवेश्या 1 

1. ७08. तु । .. 

2. 1९ 88., }7ऽ. 16वत 21 2601110021 11०6---न हि राोपचारेषु 

कुलजा कन्यकाऽपि वा । 
3. &98., }प३. उपचारेषु । 
4. 

5. 

6. 

4. 

1 99., २8. बाह्यं । 

98. }3. वा । 

1६88.., 745. कुलजानां मतं । 

६88. 145. बीज । 

प ४1 

गः थः ॥ 
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दाविश्षोऽध्यायः १६१ 

भवणादक्ञेनाद्रषादङ्गलीलाविचेष्ठितः । 

मधुरेश्च  समालापेःः कामः समुपजायते ।।१५८।। 

रूपगुणाविसमेतं कलादिविज्ञानयोवनोपेतम् । 

इष्ट्वा पुरुषविक्णेषं नारी मदनातुरा भवति ॥१५६॥ 

ततः कामयसानानां नृणां स्त्रीणामथापि च 

कामभावेड्ितिनीह तज्जः समुपलक्षयेत् ।1१६०॥ 

क~कह कीवी क ---क कक 9 कक कक कक ~ - कक कीक की) दीम, 

कामोपचार इति प्रस्तुतस्तच्च कामस्य कथमूत्पत्तिरित्याह--श्रवणादिति 

सर्वत्र देषः । सीतायाः श्रवणाद्रावणस्य, शकुन्तलादशंनाद् दुष्यन्तस्य । 

रूपं चित्रादि प्रतिकृतिः, ततो वत्सेशस्य शष्टेऽप्याकारे कामोऽनुत्द्यमानो- 

ऽङ्गलीलालक्षणाद्विचेष्टितादुपजायते, नष्ट रागप्रत्यानयनं वा ततो भवति, यथा 

 विशाखदेवस्य निबद्धेऽभिसारिकाबन्धितके (वच्चितके ? ) वत्सेशस्य पद्मावती- 

भटुशबरीवेषाद्याचरणरूपाल्लीलाचेष्टितात् कामावृत्तिराख्याता । एवं मधुरेऽः 

प्यालपे मन्तव्यम् । माधुयेमथंदवारेण स्वरूपतः । चकारेणान्यदपि निमितं 

दशेयति । यथा तापसवत्सराजचरिते पद्मावतीं प्रति कामोत्पत्तिवेत्सेशवरस्य 

निसित्तमत्यन्तानुवृत्तिर्नामि । तथा चाह- 

मयि मनः प्रणिधाय धृता जटा 

न॒ गशणितः स्वजनो न नवं वयः) 

अनुगमरिति मामनुरागिणी 

व्यवसितादपनेतुमिवेच्छति ।। इति । (४-४) 

कामभावः कामास्यदिचत्तवृत्तिः, तत्कृतानीद्धितानि शरीरविकारा इत्यथः, 

1, 1८885, 7१8. मधुरैः सम्प्रलापेश्च । 

2. {६ 98, 18. ८640 1८ अला 176 $न8€.--ततः कामयमानानां । 



:१ ९३ नाट्यशास्त्रम् 

ललिता चलपक्ष्मा च `तथा च मुकूलेक्षणा। 

लस्तोत्तरपुटा? चैव काम्या दुष्टिभंवेदिह्।।१६१॥ 

? [वलितान्ता सलालित्यसंमितेव्येञ्जितेस्तथाः । 

दृष्टिः सा ललिता नाम स्त्रीणामर्धावलोकने ।। | १६२॥ 

ईषत्सं रक्तऽगण्डस्तु सस्वेदलवचित्रितः। 

ध्रस्पन्दमानरोमान्चो भुखरागो भवेदिह ।१६३॥ 

काम्येनाङ्कविकारेण -सकटाक्षनिरीक्षितेः। 
तथाभस्णसंस्परषेः कणेकण्डयनेरपि° ।। १६४॥। 

अङ्ख ष्ठाग्रविलिखनेः'0 स्तननानिप्रदशेनः" । 

नखनिस्तोदनाच्नैव केरसंयमनादपि ।।१६५॥। 

 वेश्यामेवं विधंभविंलक्षयेन्मदनातुराम् । 

कुलजायास्तथा रौव प्रवक्षयामीद्धितानि तु।॥१६६॥ 

प्रहसन्ती व नेत्राभ्यां प्रततं च निरीक्षते) 

स्मथते “सा निगूढं च "गवाचं चाधोमुखी वदेत् ।।१६७॥ 

1. 788 , 748. सास्रा मृकुलितेक्षणा । 
¦ 2. ६88. 7६. यदा । 

„ 3, 188., 5. पलितान्ता । 
4. 1(88.; 79. सदा । 

5, 7 88., 7१६. कण्ठदच स्वेदविन्दुविचित्रितः । 

6. 69. 23. +प्रस्यन्द । . 

7. [ए88., 48. तु कामजः । 
8. 38., 1१8. संस्पर्शात् । 
9. 1९33. षऽ. कण्डूयनाद् । 

10. ए58.., 7१5. विलिखेन । 

श. ए58;, पऽ. प्रदशंनात् । 
12. ८85. 743. चापि । 
13. 788. विज्ञेयानि । 
14. 1६85. च। 

15. 88., रऽ वाक्यं । 
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द्धाविशोऽध्यायः १९३ 

स्मितोत्तरा मन्दवाक्ष्या स्वेदाकारनिगरहुनीः । 

प्रस्पन्दिताधरा चंव चकितां च कुलाद्धना ॥१६८।। 

एवंविधः कामलिद्धंरप्राप्तसुरतोत्सवा । 

गदश्चस्थानगतं कामं नानाभावंः प्रदशयत् ।॥१६६।। . 

प्रथमे त्वभिलाषः स्याद् द्वितीये चिन्तनं भवेत्, 

अनुस्मतिस्ततीये तु चतुथं गुणकीतेनसम् १७०) 

उद्वेगः पञ्चमे प्रोक्तो विलापः षष्ठ उच्यते । 

उन्मादः सप्तमे ज्ञेयो भवेद्रधाधिस्तथाष्टमे । १७१॥। 

नवमे जडता चेव दशमे भरणं भवेत् । 

अप्राप्तसुरतोत्सवेति प्राप्तसंभोगत्वे तु नैते विक्राराः प्रादुभवन्ति। यदा 

तु काम उदितस्तददेः प्राप्तसंभोगत्ता कामावस्थानामूदय एव तथा च प्राप्त 

संभोगतायामपि विप्रलम्भे भकुसमसदक्षादिमहिमानं प्राप्ते कामिजनसंभोगे 

 भवन्त्येवैता अवस्थाः] तथा च भटरतोतेनोक्तम्-- 

कामावस्थान श्ृङ्कारः क्वचिदासां तदद्कता । इति 

पूर्वभ्ाप्तसंभोगतायामपि श्यृद्खा राङ्कतेति यावत् । अप्राप्तसंभोगित्वेऽपि हि साग- 
रिकावत्सराजयोदंशितः श्ृद्धारो रसाध्याये । 

अभिलाषात्मकः कामः कमादीद्डीदशाः प्रतिपद्यत इत्याहु प्रथमे त्वभि- 

1. 98, निगूहना । 

2. ८88. }ऽ. दकावस्थागतं । 

3: 78. नानाभावं 1 

-4. 1588. प्रकाशयेत् । 

#कामसूत्रं--111-२. (कुसुमसधर्माणो हि योषितः) 



१६४ नाट्यज्ञास्त्रम्ः 

स्व्ीपुंसयोरेष विधिर्लक्षणं च निबोधत ।।१७२॥ 

व्यवसायात्समारब्धः संकत्पेच्छासभुद्भवः । 

समागमोपायकृतः सोऽभिलाषः प्रकीतितः। १७३।। 

निर्याति विशति च महुः "करोति चाकारमेव मदनस्य । 

तिष्ठति च दरक्षनपथे प्रथमस्थाने स्थिता कासे १७४1. 

केनोपायेन संप्राप्तिः कथं वासौ भवेन्मम । 

दूतीनिवेदितेभवि रिति चिन्तां निदशेयेत् ॥ १७५।। 

अकेकभ्राधंविप्ेक्षितानि वलयरशनापरामक्षंः । 

नीवीश्नाभ्योः संस्पशेनं च कार्य द्वितीये तु १७६॥ 

1 पिरि मी 

लाष इत्यादि । अत्र व्यभिचारिण एव (केचित्) कामावस्था लक्षणान्तर- 

योगादिह पृनस्ताः । व्यवसायादिति काम्यजनज्ञानं तत्संकल्पपवेकेच्छा तत 

उद्भव उद्िकंतत्वमस्येति समागमोपायस्य तद्विषयस्य चिन्ता विषयस्य द्विती- 
यावस्थात्मनः कृतं करणं यतो वक्ष्यति हि केनोपायेन संप्राप्यत इति चिन्त- 

नीयाद्यवस्थासहचरितं कार्यं, वार्व्यापारादयुचितः हाब्द्ररचान्यसाहचर्यादित्याहः 

नियति विद्ाति चेत्यादि । मदनस्याकार अपाक्रियते येन खष्टयादिविशेषेणः 

दक्ञंनपथ इति तं यत्र पद्येत तेन वा इवयेतेत्यथेः । दूतीनिवेदितभविः मनोरथै- 

रित्युपलक्षणं स्वकत्पितंरपीत्यथंः आकेकरमिति विचलमविचलं विप्रेक्षितम्. 1 

1. 1८88. निगच्छति प्रविशति च | 

2. 1९88. 1२8. संभवेत् । 

3, 188. वाक्यैः । 

4. 1६88. अक्षि । 

5, ८88. नाम्युरूणां स्पक्ञेः कार्यो । 

अ 221. क त, 

न 8 
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द्ावि्ोऽध्यायः १६५ 

मुहमृहनिःव्वसितेमंनोरथविचिन्तनैः । 

"प्रह एाच्चान्यकार्याणामनुस्मृतिरुदाहूता ।।१७७॥ 

नेवासने न शयने धृत्तिमुपलभते स्वकर्मणि विहस्ता । 

“तच्चिन्तोपगतत्वात् तृतीयमेवं प्रयुञ्जीत ॥१७८॥ 

अद्धश्रत्य द्धःलीलाभिर्वक्चिष्टाहसितेक्षितेः । 

नास्त्यन्यः सदुशस्तेनेव्येतत् स्याद् गुणकीतंनम् ।। १७६९॥ 

गुणकीतं नोस्लुकसनेधरश्ुस्त्रेदापमाजंनेश्चापि । 

शदूत्यवि रहुविरम्भे रभिनययोंगक्चतुथं तु ।।१८०॥ 

आसने शयने चपि न तुष्यति न तिष्ठति९। 

नित्यमेवोत्सुका च स्यादुद्र गस्थानमाधिताः ॥१८१।। 

चिन्तानिःउवासचेदेन हदाहाभिनयेन च । 

कुयत्ति देवःमत्यन्तमु्र गाभिनयेन च ॥१८२॥ 

इह स्थित इहासीन श्द्ह चोपगतौो मया। 

षि िरिििरिरिषिषिषिषिनिीििीीिरिरिीीीीरीि  ि क कक ककचा 

विहप्तेति अशक्ता वृत्या श्रविरहु इति समासः । उद्वेगाख्यं स्थानमवस्था । 

उद्वेगाभिनयो निवंदे दशितः । रुदितनिःरवसितादिः पूर्वावस्थाया उत्तरावस्था- 

1. 

+ 

| # 

५ (५ 

1६88. 149. प्रद्रेषत्वन्य । 

1599. }पऽ. न । 

1898., २5. ईक्षणः । 

188., 7१8. कुरलः । 
188., 8. दत्या विरहविंदयुम्मेः । 
188. रऽ. वापि न कूप्यति न हष्यति । 
885., 7१5. एव तु । 

, 1६88., पऽ. तदेव कुर्यात् । 

1८85., रऽ. इहायापगते । 



२६९६ 

0. 

, नार्यल्ास्म् 

इति तस्तं"विलपितेविलापं संप्रयोजयेत्" ॥१०८३॥। 

उद्िग्नात्य्थंमोस्युक्याद्धुत्या च  विलापिनी। 

ततस्ततश्च अमति विलापस्थानमाभिताः ॥ १८४॥ 

4तत्संधितां कथां युडः क्ते सर्वाविस्थागतापि हि। 

प्पुंसः प्रद्रष्टि चाप्यन्यानुन्मादः संप्रकीर्तितः १८१५ 

तिष्टत्यनिभिषदष्टिदीघं निःदवसिति गच्छति ध्यानम् । 

रोदिति विहारकाले नाट्यमिदं स्यात्तथोन्मादे ।१८६॥। 

सामदानाथंस्सभोगेः काम्यैः 7संप्र॑षणेरपि । 

सवंर्भनरा्ृतैः पदचाद् व्याधि समुपजायते ॥ १८७॥ 

9.0. 

न्तरीभवतीति दशयति उद्विग्ना सती विलापिनी भवतीति । सर्वाविस्थागतापीति 

गुरुजनसन्निधावपीति, अनेनोन्मादत्वं स्पुट्यति । विहारकाल इति क्रीडोचितेषु 

कालेषु रोदितीव्यथेः । नादयमिति न तु पटश्कलवक्रशरावादचयत्रोन्मादोक्तमिति 

भावः। इयत्युन्मादपयंन्ते प्राप्ते चित्तवृत्तिभवे कामे शरीरमप्यन्यथाभवतीत्याह् 

सर्वेनराकतेः पदचादयाधिरिति । निराकृतः विफली भूतेः । मुद्यतीत्यतर हेतुः, 

1 

2. 

६९ 

4, 

5, 

61 

श 

8, 

{६88.., 1२5. विलापेऽपि । 

98. }45. प्रयोजयेत् । 

९58. 7१8. भापि हि (?) | 

{८७8., पऽ. ५0 001 7626 1६, 

ए33., १६. प्रद्रष्टि चापरान्पूंसो यत्रोन्मादः स उच्यते 
135., 1१९. साभोगेः । | 

885. 1२8. सम्परक्षणैः । 

1.35. 1२5. अवक्षीकरणात् । 
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 मुहयति हदयं क्वापि प्रयाति शिरसश्च वेदना तीत्रा । 

न॒ धृति चाषप्युपलभते ह्यष्टममेवं प्रयुञ्जीत ।।१८८॥। 

पृष्टा न किचित् प्रब्रते न शृणोति न पश्यति। 

अहूाकष्टवाक्या तुष्णीका जडताया गतस्म्रतिः।१८६। 

अकाण्डे दत्तहुकारा तथा प्रशिथिलाङ््िका। 

हवासमग्रस्तानना चेव जडताभिनये भवेत् ॥।१६०॥ 

१ 

स्वैः कृतेः प्रतीकारेयंदि नास्ति समागमः 

कामाग्निना प्रदीप्ताया जायते मरणं ततः ।।१६१॥ 

एवं स्थानानि कार्याणि कामतन्त्रं समीक्ष्य तुः । 

अप्राप्तौ यानि काम्यस्य वजेंयित्वा तु धनम् ।१६२॥ 
पोः 

विविधैः पुरुषोऽप्येवं विप्र लम्भसमुद्भवः । 

भावेरेतानि कामस्य नानारूपाणि योजयेत् ।। १६३१ 

एवं कामयमानानां स्त्रीणां नृणासयापि वा। 

यतो हूदयं नावत्िष्ठति । हा कष्टमिति एतद्वयतिरेकेण तुष्णीका एतदेव भाष्यत 

इति यावत् । प्रतीकारेरिति समागमोपायैरित्यथैः । नधनं मरणम् । नानारूपा- 
णीति अवस्था इत्यथः । । 

1. 1६98. 718. युध्यति । 

2. 1९85. 7१8. त्वमिनयेत् । 

3. ए 98., 75. हा कष्टाष्टमतृष्णीका । 

4. 1९88., 7१5. इरवासाग्रे स्थाननासेव । 

5. ६ 55.., १8. समीक्षया । 
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नाट्यशास्त्रम् 

सामान्यगुणयोगेन युञ्जीताभिनयं बुधः" | १९४॥ 

चिन्ताःनिःश्वासखेदेन हदहाहाभिनयेन च । 

ऽतथानुगमनाच्चापि तथवाध्वनिरीक्षणात् ॥।१६९५॥ 

अकाशवीक्षणाच्चापि तथा दीनप्रभाषणात् । 

स्पश्ञेनान्मोटनास्चापि तथा ्सापाश्रयाश्रयात् ।१९६॥ 

एभिर्ननिाश्योत्पन्नं विप्र लम्भसमुद्भवंः । 

कामस्थानानि सर्वाणि भूयिष्ठं संप्रयोजयेत् ।१६९७॥ 

सजो भूषणगन्धांह्च गृहान्थुपवनानि च । 

कामाग्निना दह्यमानः शीतलानि निषेवते ।॥१६८॥ 

प्रदह्यमानः कामार्तो बहूस्थानश्सर्म्दितः। 

्रेषयेत्कामतो दूतीमा^्त्मावस्थाप्र दशिनीम् ।।१९६।। 

सन्देशं चेव दुत्यास्तु प्रदद्यान्मदनाश्चयम् । 

नवको. वतो, दो-क" विय -अो- "वो "-दिपदिः वे 

पुरुषस्य सुलभोपायत्वान्मध्य एव समागमः शक्यक्रियः, न तु योषितामित्या- 

रायेन कामावस्था: स्त्रीषूपदिष्टाः, पूरुषेष्वतिदिष्टाः। 

स्सजो भूषणगन्धाश्चेत्यादिना यदुक्तं तद्यथायोगमवस्थातुं योज्यम् । 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

इतोऽग्रे ए 83. 7१5. पुस्तकयोः "ललिता चलपक्ष्मा '"““* `" “"इत्यादि 

दलोक्द्रयमधिकं वर्त॑ते । 

६38.., पऽ. अतित्रास । 

138.. फपऽ तथागुणनाया । 
35. 748. पापा समाश्नयेत् । 
1८33. पऽ. समन्वितः । 

138., }प5. तु स्व । ४ ॐ= <, 2 2 < २6 
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(विश्ोऽध्यायः १९६९ 

तस्येयं ` "समसवस्थेति कथयेदटिनयेन सा ।२००। 

-अथावेदिसषभवार्थो रच्युषायं विचिन्तयेत् | 

श्रयं विर्धिविधानज्ञैः कायः प्रच्छर्नकाभितेऽ ।२०१॥ 

विधि राजोपचारस्य पुनर्वक्ष्यामि तत्वतः । 

अभ्यन्तरगतं सभ्यक् कामतन्त्रसमृत्थित्तम्* ।॥२०२। 
1 

भ्सुखदुःखक्तान् भावान् नानाशोलसमुत्थितान् । 

यान्यान् प्रकुरुते राजा तान्स्तान् लौकोऽनुवतंते । २०३ 

न॒ दुलंभाः पार्थिवानां स्त्यर्थमान्ञाकृताऽ गुणाः । 

दाक्षिण्यात्त समुद्भूतः कामो रतिकरो भवेत् ॥२०४।। 

बहुमानेन देवीनां वल्लभानां भयेन च 1 

9-क कक 5 क--क- कक ककर क 9 -क--9-9-क-क- 9-4-59 0-09-04 0 --क -क-क कक कक क 

प्रर्छननकापितं नायिकान्तरेभ्यः सरिध्रयमाणभित्यर्थः । 

ननु राज्ञां किमरक्यं येन दूतीप्रेषणादिध्रथासमनुभ्वन्तीत्याहू--त दुर्लभाः 
पाथिवानामित्यादि । आज्ञाकृता गुणा उपायाः उप प्रलम्भादुदाहुरणात् अय 
इत्य्थः। राज्ञां ये उपाया इति सम्बन्धषष्ठी तेन बलार्थेऽभिमतनिषेधः । दाक्षि- 
'ण्यादित्युभयविषयम्, पूवेनाथिकासु च दाक्षिण्यं, अभिलषणीयभ्रमदाकृतं च दाक्षि- 
"ण्यम्, तस्या राजविषयं प्रमेत्यथंः । कुतः प्रच्छन्नत्वमित्याह--बहुमानेनेति कम॑- 
षष्टी । देव्यो हि प्राप्ताभिषेका अवदयं राज्ञा बहुत्वेनोत्कृष्टत्वेन माननीयः । 

1. {६9७., पऽ. समयस्थ । 

2. 188., 7१8. अथ वेदितभावार्थः | 
3, 88., 743. कामाभिः । 

4. {ए83.; 148. कामतन्त्रे समुपस्थितम् , 
5. 1.88. 1२8. सुखदः स्वकृतान् । 
6, ९88. 78. कृतो गुणः । 

, ‰, 88. ए8. देवानां । 



२०० नाट्यलास्वमः 

1प्रच्छन्नकामितं राज्ञा कार्य परिजनं प्रति ॥२०५॥ 

यद्यप्यस्ति नरेन्द्राणां कामतन््रसनेकधा | 

शप्रच्छन्नकामित्रं यत्त॒ तद्र रतिकरं भवेत् ।।२०६॥। 

यद्रामाभिनिवेकश्ित्वं ध्यतश्च विनिवायते। 

दुलेभत्वं च श्यन्नार्याः सा कामस्य परारतिः ॥२०७॥ 

राज्ञामन्तः पुरजने दिवासंभोग इष्यते, 

वासोपचारो यश्चेषां? स रात्रौ परिकीतितः।।२०८॥ 

"कक -क- 4-9-99 क ---4 6 --क 9 - कक --क- $ -@--ो-- 

अनेकधेति विवाहितावरुद्धेत्यादिनेव्य्थः । वामाभिनिवेशित्वमिति “सुलभा- 

वमानी हि मदन" इति विघ्नः, तथाप्यभिलष्यमाणं वस्तु प्राप्तं चेत् 
कोऽभिलाषः, तेन प्राप्तं प्राप्तमपहारितमिव गतं, गतं प्राप्तमिवेत्येवम् । 
(दु लभत्वमित्यादि) पराक्रमेण (विद्धि) विष्णुरयं काम उत्तमतमां प्रीति प्रति 
प्रतनोति न ह्यत्र यायामिव (भयादिव ? ) निवृत्तिः साध्या, अपि तु भौमात्मक 
सुखं भोगस्त्वसति कामे तेन (केन ? ) प्रत्युत संभ वनीयः। रतिरिति तद्धेतुत्वा- 
दित्यथः । 

अथ स्पष्टकामितमाहू--राज्ामन्तःपुरजने (दिवा) संभोग इति । संभोगः 
पदस्परावलोकनप्रणयकलहसद्खीतकादि । यथोक्तम्--“तद्क्तरेन्दुविलोकनेन' 
दिवसौ नीतः'* इति , श्रन्तःपुरजनोऽत्र ऊढा, पुनर्भूः, अवरुद्धगणिका, कन्यका- 
्रष्याविषयं तु प्रच्छननकामितमुक्तम् । 

---------- 

1. 38. }पऽ. प्रच्छन्नकामिनां राज्ञां | 
2. 98. कऽ. नृपाणां तु । 
3. 1९98., पऽ. प्रच्छन्ने कामिनं वक्तु । 
4. 1६38. 1१8. यत्व निवार्यते । 
3. <99., 75. यत्र | 

6. ए५8,, 73. चैव । | 
* तद्वकतरेन्दुविलोकनेन दिवसो नीतः प्रदौषस्तथा 

तद्गौष्ठं व निज्ञापि मन्मथकृतोत्साहैस्तदङ्कपैणैः । 
तां संप्रत्यपि मा्ंदत्तनयनां द्रष्टु प्रवृत्तस्य मे 
बद्रोत्ण्ठमिदं पुनः किमथवा प्रेमा समाप्तीत्सवः ॥ तावस १-- १६. 
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द्राविदोऽध्यायः २५१. 

1परिपार्यां फलाथे वा नवे प्रस्व एववा। 

दुमे चेव प्रमोदे च षडेते  वासकाः स्मृता; ॥२०६।। 

उचिते वासके स्त्रीणासृतुकालिऽपि वा नुषःः। 

परष्याणामयवेष्टानां कायं चबोपसपणम् ।।२१०.। 

099 करक कक -9 कक 96 0 5-र-क- करर -क-क कक 5- 9 -क-र-क-क कक क -+-क 9 कै-क 

परभूतान्तरमुवंस्य बासकवृत्तान्तमाह-- 

परिपाट्यां फलाथं वा नवे प्रसव एव वा। 

दुःखे चैव प्रमोदे च षडेते वासकाः स्मृताः । इति 

परिपाटि्यंधाकल्पितानुपूर्वीं अस्या एकेन भिन्नेन वारः, अस्या द्वाम्यामित्यादि ।` 
तदपवादमाह--फलाथं इति ताविति यावत् । नव इति नवत्वे प्रसवे वृत्ते चिर- 
विरहखिन्ता सुखायितं दू खे तदीयबन्धुव्यापच्या दुःखिता आरवासनीयेति । प्रमोद 

इति तदीयपुच्रोत्सवादौ “उत्सवो हि माननीयः इत्युक्तम् । वासयति तत्र स्थाने 
रात्रमिति वासः । अत्र उचितः कामोपचारः फलाथं इत्यस्य हेतोः सर्वापिवादक- 
त्वं दशयितुं धरममेवुत्तिना राज्ञा परिचार्यो द्वेष्या दुर्भगा अपि सेव्या इति निरूप. 
यितुमाह-- 

उचिते वासके स्त्रीणामृतुकालेऽपि वा नृपैः । 

पेष्याणासपि सर्वासां कार्यं (चेवोपसपंणम्) ॥ इति 

आतंवकालो हि भूयानपि फलतः परमिति भवति । यथोक्तम्-- 

न्तुः षोड तत्रा्याश्चतस्त्रो दकशमात्परा 

त्रयोदशी च निन्याः स्युरयुगाः कन्यकोद्भवाः । 

षष्ट्यष्टमी च दशमी द्वाभ्यां वर्णेश्च साधिका 

युग्मा पुत्राय रातिः स्यात् ।। इति \ 

1. 88., 78. परिपाट्या फलार्थे वा न च प्रमद एव च । 
2. 188., 715. प्रमादे । । 
3. 88. नृपः । 



२०२ | नाट्यशास्त्रम् 

तत्र॒ वासकसज्जा च विरहोत्कण्ठितापि वा) 

स्वाधीनभतंका चापि" कलहान्तरितापि वा ॥२११॥ 

खण्डिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषितभतु का) 

तथाभिसारिका चैव ज्ञेयास्त्वष्टौ तु नाधिकाः” ।२१२॥ 

उचिते वासके या तु रतिसंभोगलालसा। 

मण्डनं कुरते हृष्टा सा वै वासकसज्जिका“ ।२१२॥ 

अनेकका्व्यासङ्धाद्यस्था नागच्छति प्रियः । 

5्तदनागतदुःखा्तप विरहोत्कण्ठिता तु सा०।।२१४॥ 

सुरतातिरसे्ब॑दधो यस्थाः एथाद्वं तु नायकः । 

1 वा ^ 8 [1 व कक क क छा ह द व 0 

तत्रापि नक्षत्रविशेषपरिवनजेनम् । पुत्रश्च रज्ञां मुख्यफलम्, यथाह प्रजायै 

गृहमेधिनाम् (रधरु--१) इति । अत्र तु वृद्धपञुभ्यो (परव ? ) वदन्ति-- 

मासपसूजाः "* "" * (षण्) मासगल्मिणी एकदिअहज्जरमुहे' ` "^" ।* (इति 

यत्तन्निषिद्धं स्मृतौ वंद्यके च ।) 

वासकभावाभावभावितान्नायिकाभेदान्दशैयतति अत्र (तत्र? ) वासकसज्जेति 1 

एताः क्रमेण लक्षयति उचिते वासक इत्यादिना । उचितः पूर्वेक्तिन नयेनायातः 

लालसा साभिलाषा । 

1. 185.; }प8. पतिका वापि 
2. ९88. 1२5. इत्यष्टौ नायिका स्मृताः । 
3. 1८88., 1२5, मङ्गलं । 
4, 1६88., 175. सन्जिता । 
5. {ट95.. 778. तस्यानुगम । 
6. ६899. पऽ. मता । 

7, 1६88., पऽ. पादवंगतः प्रियः । 
अपूर्ण चास्फूटार्थेयं गाथा कोक्कोकवचनस्य मूलं स्यात् । यथा-- 

रङ्कादिश्रान्तदेहा चिरविरहवती मासमात्रप्रसूता 

गर्भालस्या च नव्यज्वरयुततनुका त्यक्तमानप्रसन्ना । 

ज्ञाता पुष्पावसराने नवरतिसमये मेघकाले वसन्ते 

प्रायस्संपन्नरागा मृगशिदुनयना स्वल्पसाध्या रते स्यात्| 

#६ 



न न 
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द्वाविशोऽध्यायः | २०३ 

"सान्द्रामोदगणप्राप्ता भवेत् स्वाधीनमभत् का ।२१५॥। 

ईरष्याकलहनिष्कान्तो. यस्या नागच्छति प्रियः । 

श्सामषेवशसंप्राप्ता कलहान्तरिता भवेत् ।।२१६। 

व्यासङ्कादुर्चिते यस्था वासके नागतः त्रियः। 

` तदनागमदुःखार्ता खण्डिता सा प्रकीविता।२१७।। 

्यस्या दतीं प्रियः प्रेष्य दत्त्वा संकेतमेव वा । 

नागतः कारणेनेह विप्रलन्धा तु सा भवेत्ः ।।२१८॥। 

0तानाकार्याणि सन्धाय यस्या वं प्रोषितः प्रियः। 

सा(प्र? }रूढालककेशान्ता भवेत् प्रोषितभत् का ।२१६) 

हित्वा लज्जां तु या हिलष्टि मदेन मदनेन चः । 

अभिसारयते कान्तं सा भ्देदभिसारिका ।२२०।। 

98 ० 0 2 आ छ , ए 

स्वाभिलाषा । आमोदगुणो हषं: सौभाग्याभिमानरच । व्यासद्धादित्यन्य- 
-नारीविषयादित्य्थः। (प्र)रूढाः प्रलम्बीभता अलकाः, केश्यान्तश्च कबरीभारः । 

प्ररूढ एकवेणीभूते यस्याः । अन्ये त्वकरृतकर्मतया केशान्ते ललाटे रोम्णामुद्भेद- 

मूत्प्रूढं वणेयन्ति । मदो मद्यकृतः, चकाराद् द्रयं वदन्मदनस्यंव प्राधान्यमाह् । 
अभिसरः सहायः तस्य व्यापारेण प्रियतममतिक्रामति, “तत्करोति तदाचष्टे 

तेनातिक्रामति धातुरूपं” चेति स्पष्ट (सृ-टेः ?) इत्यस्य वृद्धिः । कूप्यन्ती 

1. 188. पऽ. सामोदेगुणसंयुक्ता । 
2. 1९88., पऽ. आमषेवेषसंतप्ता । 
3. .88., 7१8. तदनागमनार्ता तु खण्डितेत्यभिधीयते । 
4. ८ 88,, 148. तस्माद्भतां प्रियः प्राप्य गत्त्वा । 
:5, 98. 1२७. मता । 

6. 1८88., 148, गुरुकार्यान्तरवशाद्यस्या विप्रोषितः । 

7. < 98.; प. समाकृष्टा । 

8, ७8. 7५9, या । 



२०४ | न। ग्रासम् 

आस्ववस्थासु विज्ञेया नायिका नाटकाश्चया। - 

एतासां चैव वक्ष्यामि कासतन्त्रमनेकधा ।॥२२१॥ 

चिन्तानिःश्वासन्वेदेनः शहूहाहाभिनयेन च । 

सखीभिः सह॒ संलापे4रात्मावस्थावलोकनंः ।\२२२।। 

ग्लानिदेन्याश्नुपातेकश्च  रोषस्यागमनेन च । ~ 

ऽ्निर्भषणमुजात्वेन दुःखेन रुदितेन च ॥२२३।। | 

खण्डिता विप्रलब्धा वां कलहान्तरितापि वा। 

तथा प्रोषितकान्ता च भ्मावानेतान् प्रयोजयेत् २२४ 

विचित्रोज्न्वलवेषा तु प्रमोदोहयोतितानना। 
॥ 

उदीणंशोभा च तथा कार्या स्वाधीनभत् का।२२५॥ 

प्रशान्तेत्यादयस्तु नायिकाभेदे नेहोक्ताः, तेषां वासकाभावनिवृत्तत्वाभावात् । 
नाटकाश्चया इति नाट्यविषया इत्यथं;ः । 

तत्र॒ चिप्रलम्भजीवितं श्ृद्खारेण . वासकाभावभावितनायिक्रभेदाश्चरयं 
प्रथमं दशयति चिन्तानिःशव।सखेदेनेत्यातिना । सामान्याभूते सकलहदयसंवा- 
दिनि समदनोपचारे चायमभिनय इत्यपि सामान्याभिनयः । भावानेत्तानिति 
परितानुभावव्यभिचारिसमुचिता ये भावा व्यभिचारिस्थायिरूपा(णामि) 
हापठितमप्यनुभावजातं प्रदशेयति यावत् । वासकसज्जा अभिसारिका च 
स्वावसरे स्वाधीनभतृ कयेव तुल्य इति पृथडः नोक्ते । 

1, 1८68. 7१5. ये च। 
2. 1 85.., 7१8. सेदेश्च । 
3. {९88., 75. हृदया । | 
4. 1९ ६8., 1२3. संप्रलापैडच । | 

5. &93., $. निभूषणाङ्खी विमृजा । । 
6. £ 98., ५७. भावेरेवं । 

7. {ए83. 78. अतिहया । | 
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{द्धा विरोऽध्यायः । २०४५ 

वेश्यायाः कुलजायार्चप्र ष्यायाऽ्च प्रयोक्तृभिः । 

एभिभविविेषेस्त् कतेव्यमभिसारणम् ।२२६॥। 

समदा मदुचेष्टा च तथा परिजनावृता। 

नानाभरणवचित्राङ्वी गच्छेदरेश्याद्धना शनेः: ।(२२७।) 

संलीनाःस्वेषु गात्रेषु त्रस्ता “विनमितानना। 

अवकुण्टनसंवीता गच्छतत कुलजाद्धना ।२२८॥। 

ऽमदस्खलितसंलापा विश्रमोत्फुल्ललोचना । 

 आविद्धगतिसचारा गच्छेत्परेष्या समुद्धतम् ।२२९॥ 

गत्वा साचेद्यदा तन्न प्येत्सुप्तं प्रियं तदाः। 

श््रनेन तुपचारेण तस्य कुर्थास्परबोधनम् ।२३०॥ 

श्रलङ्धारेण कुलजा वेश्या गन्धेस्तु शीतलः । 

प्रेष्या तु वस्त्रव्यजनेः कुर्वीत प्रतिनोधनम् ।२३१॥ 

# 8 1 1 भग्वेन्ेः 

अथाभिसारणस्वरूपमाह्-- वेश्याया इत्यादि । भावविश्ेषैरिति वस्तु- 
विशेषैरित्यथैः । .संलापो हत्या सख्या सहोवितप्रत्युक्तिः । (अलङ्कारेणेति) 
अलद्कारशब्दो नृपुरादि (वि) रिष्टः (तत्) । 

. 138. 745. वेदयानां कुलजायां वा प्रेष्यायां वा । 

. 1६38. पऽ. स्वेषु गात्रेषु । 

. {ए 88. 75. विप्रेक्षित । 

(99. 8. च| 

38. 76. मदस्त्वभिनयालापा । 

138. }प8. प्रष्याङ्खनानया । 

1६88., पऽ. स्यादयं शषितो न्यक्तं । 

1८७9 ., १७. यदा । 

८98. 7१3. प्रिया यथोत्थापयति तथा वक्ष्याम्यहं पुनः । 
. 88. १. बोधयेत् स्थायिनं त्रियम् । 

< > “०४ 
क 

ङ भा ^~ «८ 20 ~ © 

र 



२०६ नाट्य्ास्त्रभ् 

कुलाद्धनानामेवायं "नोक्तः कामाशयो विधिः | 

सर्वाविस्थानुभाव्यं हिः यस्माद्भवति नाटकम् ॥२३२। 

-नवेकामप्रवृत्ताया करद्धाया वा समागसे। 

¶सापदेन्रुपायस्त् वासकं संप्रयोजयेत्? २३३ 

6नानालङ्कारवस्त्राणि गन्धमात्यानि चेव हि। 

प्रियायोजितभुक्तानि निषेवेत मुदान्वितः ।२३४॥ 

8०98 9 कक 

ननु राज्ञां वेश्यादिसंभोगो निह्ञवकारापायसङः कुलत्वात् किमिहानेन दशि- 

तेनेत्याश ्कुचाह--सव विस्थानुभाव्यं हि कायं नाटकमित्ति नाट्य इति यावत् + 

सवविस्था अनुभाव्या प्रत्यक्षायमाणत्वं नेया, यत्र प्रकरणादौ वेदयासंभोगो- 

ऽप्यस्तीत्युक्तं दशरूपके (अध्या--१८) यदि तहि सवतः प्रकारो नारके 

प्रदश्यंस्तदा वासके यदा प्रकटप्रकार उक्तः । 

एवं व्याजप्रकारोऽपि वाच्य दइत्याशयेनाह- नवकामप्र वृत्ताया इति । नवे 

पुरंषसम्भोगे या प्रवृत्ता प्रथमसमागमनीया वेश्या पूनर्भूगन्धिवंविवाह्- 
विवाह्या कन्या वा तस्याः समागमे चिकीर्षिते, सव्याजैः उपायैः वासको 
व्याजङ्च यथा तथैव प्रकटं नाङ्खीक रोति, नायिकान्तरेभ्यश्च क्षटिति भीरर्नायको 
भवति । अवरुद्धापि खण्डिता कलहान्तरिता वा वासकमनङ्खीकुवेती व्याजतो- 

ऽङ्गीका्यंते । तत्र॒ नायिकाहूदयग्रहणोचितविदग्धतानिमित्तं नायकस्योपचा- 
रमाह-नानालङ्कारेत्यादि । 

1. 88., १5. प्रोक्तः । 
2. 83., पऽ. भावं तु । 

3. 7९88., 1१8. भयकामप्रणेता । 
4. 1९88. 78. सव्यदेशं: ! 
5. ए889., 7१७, सम्प्रकल्पयेत् । 

6. ९88. 148. नानालद्कु रमाभ्याभिधूपगन्धाम्बराणि च । 
नित्यं सुखान्युदात्तानि सेवेत मदनान्वितः 



द्ाविरोऽध्यायः २०७. 

न तथा भवति मनुष्यो 

मदनवशः काभिनीमलभमानः। 

द्विगुणोपजातहर्षो भवति 

यथा सङ्कतः प्रियया ।२२५॥। 

विलासभावेद्धितवाक्यलीला- 

“साधुयं विस्तारगरुणोपपन्नः । 

परस्परप्रेमनिरीक्षितेन 

समागमः कामकृतस्तु कायः ।२३६॥ 

ततः प्रवृत्ते मदने उपचारससुद्भवे 1 

वासोपचारः कतेव्यो नायकागमनं प्रति ।२२७॥ 

॥ + नि नि वि सि पि पि रि रि पि 

ननु प्राप्ता चेत् प्रमदा तहि निवृत्तकामः, तत् कोऽयमुपचारप्रतिभर 
इत्याशङ्कुचाह् न तथा भवतीति । मदनः कामभवः इति काम एव । मदि हष 
ग्लपनयोरिति पठति, तेन समागमे द्विगुणीभवति कामः, ततश्चोपचारे यत्न 

उचित इत्याहु-विलासभावेति । विलासः स्त्रीणां च व्याख्यातः सस्थाना- 

सनगमनाना मिति, (२२-१५) (स्त्रियाः), धीरसंचारिणी इष्टिः (२२-३५) 

इति (पुरुषस्य) च । तत्प्रधानभावाः चेष्टितानि । इङ्जितं प्रेमसूचका व्यापाराः 

व्याख्याताः ("काम्येनाङ्कविकारेणेत्यादि," श्चवकिता भवेत् इत्यन्तेन 

(२२-१६७-१७२) । 

वाक्ष्यलीलेति अद्खासाध्यादिषुक्ता । माधुर्यं ““स्वविस्थाविरेषे"ष्विति 

णगि 

1, (ए88., 1२8. विहेषो । 

2. ‰88.., 75. विदोषमाधुयं । 



२०८ नाट्यशास्त्रम् 

गन्धमाल्ये गृहीत्वा तु चणंवास्स्तथेव च। 

आदर्शो लीलया गृहाश्छन्दतो वा पुनः पुनः ॥२३८॥ 

वासोपचारे नात्यर्थं भूषणग्रहणं भवेत् । 

ररनानूपुरप्रायं स्वनवच्च प्र्स्यते ५॥२३६॥ 

नाम्बरग्रहणं र्खे न॒ स्नानं न विलेपनम् । 

नाञ्जनं नाद्करागश्च केशसंयमनं तथा ।॥२४०॥ 

6्नाप्रावृता नेकवस्त्रा न रागमधरस्य तु। 

उत्तमा मध्यमा वापि कुवंति प्रमदा क्वचित् ॥२४१॥ , 

अधमानां भवेदेष सवं एव विधिः सदा । 

--कैनक-कक-क-क-क-9-क-क-क-क-क-क- कक ककर #- कक कक 9-9-09 0-00-9 9-4-99, 

(२२-२९)नृणां च, “अभ्यासात् करणानां (२२-३६)इति । एषां विस्तारगुणेन 
` कविवणैनाकृतेनोपपन्न एतस्मादृपचारत्सम्यगुद्भवो यस्य । चृणैः पटवासः । 
वासो वस्त्रम् । नात्यर्थमिति खेदावहत्वात् । रात्रावद्दयत्वात्त् दरिद्राणां 
-दीपशुन्यं वासगृहं दृष्टवतां हेतुत्वेन स्वनवत्त्वं, चेति हेतौ यतः प्रशस्तेन सुरत- 
-लौलोपयोगिना शब्देन युक्तम् । नाभ्बरग्रहुणं रङ्गे इत्यादिना प्रसङ्खतो निषेध- 
माह । वासोपचारसिद्धये तु रङ्केऽप्येतदुपचारोपयोगि करवैव्यमिति हि कोप- 

11 

1. ८६5. 45. मास्यं । 

2. 99 › 8. द्वार । 

3. &.88., 48. स्थापयेन्नायककृते कुर्याच्चात्मप्रसाधनम् । 
4. 1६88. 48. नास्वरग्रहृणं रङ्ग नानुरङ्घं विलेपनम् । 
5. 1.35., 78. नानुरागं च न च केशोपसंग्रहम् । 
6. 88. 78. नानावृत्तानेकवस््रा । ~ 
7. 88. पऽ. प्रकुर्यात् । 
8. 98. पऽ. एवं विधिः प्रकृतिसंभवः । 

2 1 1 1 9 अ क त 
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{दरा विदोऽध्यायः २०६ 

"कारणान्तरमासाद्य तस्मादपि न कारयेत् ।॥२४२॥ 

प्रेष्यादीनां च नारीणां नराणां वापि नाटके । 

भूषणग्रहणं कायं पुष्पग्रहुणमेव चः ॥२४२॥ 

गृहीतमण्डना श्चापि त्रतीक्षेत श्रियागमम् । 

लीलया “मण्डितं वेषं कुर्याद्यन्न विरुध्यते ।२४४॥। 

[ विधिवद्वासकं कुर्यान्नायिक्रा नायकामे ।| 

०प्रतीक्षमाणा च ततो नालिकारन्दभादिष्षेत ॥२४५॥ 

शरुत्वा तु नालिकाशब्दं नायकागमविक्षलबा । 

ऽ्विषण्णा वेपमाना च गच्छेत्तोरणसेव च ।२४६॥ 

संभावनयेति नाम्बरग्रहणमिति सामान्योक्तावपि प्रकारादुत्तमाया मध्यमायाश्चेति 

गम्यते । अधमायाश्च भवत्येतद्र केऽपि । एवं निषेधमधमासु पुनविधि मुक्त्वा प्रकृत- 
मुपचारमेवाभिसन्धत्ते भूषणग्रहणमित्यादि । उक्तपूर्वेऽत्रोपचारे आदरं दशयति 
विधिवद्वासकं कुर्यादिति वासकोचितमुप चारसित्यर्थः । 

ननु समाप्त उपचारे यदि प्रियो नागतः कि कुर्यादित्याह शरतीक्षमाणेति । 

नालिकारब्दमादिदोदिति इथांरच कालो गतः किमित्यादि न प्राप्तः स्यादिति, 

1. 1६88., वऽ. तासामपि ह्यसम्यं यन्न तत्कार्यं प्रयोक्तृभिः । प्रमदा- 
भिनरंर्वापि नानाभावं तु नाटके । 

्. 

2 

3 

- 4. 

6 

„ ६59. 

1595 

555 

, 7. पुष्पाणां ग्रहणं तथा । 

~ 1६58. 
1९95, 

+ 1695. 

पऽ. किचित् प्रतीच्छत । 
पऽ. मण्डनं । 
पऽ ५0 7101 1620. 

हप8. वीक्षमाणा प्रियपश्यं (? ). शृणुयान्नाडिकाध्वनिम् । 
पऽ. नादं । 

8. ए88., 1२8. वेपन्ती त्रस्तहूदया तो रणा भिमुखी व्रजेत् । 



२१० 

(तोरणं 

गृहीत्वा 

नाद्यश्ास्त्रस्ः 

वामहस्तेन कवाटं दक्षिणेन चः। 

तोरणाश्लिष्टा संपरतीक्षेत नायकम् ।।२४७।1 

शङ चिन्तां भयं चेव प्रकुर्यत्तोरणाधिता। 

अदष्ट्वा रमणं नारी विषण्णा च क्षणं भवेत् ॥२४८॥ 

दीर्घं चव विनिःश्वस्य नयनाम्बु निपातयेत् । 

सन्नं च ह्दयं कृत्वा विसूजेदङ्कमासने ।॥२४६। 

व्याक्षेपाद्धिमक्ेच्चापि नायकागसमनं प्रति । 

तेस्तंविचारणोपायंःः लुभाश्युभसमूत्थितेः ॥२५०।४ 

गुरुकार्यण 

श्रनुबद्धः 

भित्वा मन्त्रिणा राज्यचिन्तया | 

प्रियः कि नु वृतो वल्लभयापिवा।२५१॥ 

उत्पातान्निदिेच्चापि शुभाश्युभसमृत्थितान् । 

निमित्तंरात्मसंस्थेस्तु स्फुरितः भस्पन्दितेस्तथा ।।२५२॥। 

"कको कक ककर क -क-क-क--#- क कै-क - 5 --क- क -क-4 कक क - 9-44-6 कक कक. 

ततोऽप्यनागतेष्यं विधिरित्याह् श्रत्वा तु नालिकशब्दमिति तेस्तेघिचारणोपाये- 

रिति यदुक्तं तत्रोदाहुरणम् । अनागतोपायानाह गुरुकार्येणेत्यादि । अनुभाववगं~ 

1. 199. 75 

2. < 99. }ऽ 

3. &98., }5 

4. 1९98. 78 

. वामेन तोरणं ग्राह्य । 

. तु। 

- हस्तेन संमुखीभूय उदीक्षेत प्रियागमम् । 
- वेमां शङ्कां भये चैव कुर्यात् तोरणसंस्थितम् । 

5. 1८88. १8. विचारणेश्चापि । 

6. 1६98 , 7१9 

7. {८58., $ 

8. <ऽ9., }५$ 

. मन्विणां | 

. तु धृतो । 

. राज्य । 

9, 1८88., २8. भेदितं: । 

"न. ~ 3 + 



दरा विशोऽध्यायः २११ 

शोभनेषु तु कार्येषु निमित्तं वामतः स्त्रियाः । 

-अनिष्टेषवेथ सर्वेषु निमित्तं दक्षिणं भवेत् ॥२५३॥ 

सभ्यं नेत्रं नलाटं श्च अरूनासोष्ठं तथेव च। 

ऊरुबाहूस्तनं चैव स्फुरे्यदि समागमः २५४) 

“एतेषामन्यथाभावे दुनिमित्तं विर्निद्शित् | 

दश्तेने इनिमित्तस्य मोहं गच्छक्षणं ततः ॥२५५।। 

्अजनागमे नायकस्य कार्यो गण्डाश्चरयः करः । 

भूषणे चाप्यवन्नानं रोदनं च समाचरेत् ।॥२५६।। 

५अथ चेच्छोभन तत्स्यान्तिसित्तं नायकागमे। 

सुच्यो नायिकयासन्नो गनधाघ्नाणेन नायकः ।२५७॥ 

दुष्ट्वा चोत्थाय संहुष्टाः प्रत्युद्गच्छेद्यथाविधिः | 

7 यी सिति पिरिग र्म ब श 

स्त्वसुयाखेदाथेचिन्तादिव्यभिचारिसंभवौ यथायोगं योज्यः । उत्पातः सह- 
साऽयुभसूचको महाभूतपरिस्पन्दः स च परस्थः । स्फुरितं चलनं स्पन्दितमे- 
तदितित्वेते स्वदेहस्थे इति भेदेनोक्ते । नेन्रमित्यादि सव्यं वाममिति मन्तव्यम् 

ए398., }प5. प्रियाः । 

. 38. वऽ. दुरुक्तेषु तु कार्येषु । 
&95., 95. भूरधरोष्ठः । 

99.; 7२5. अतोऽन्यथा स्पन्दमाने दुरितं दक्षिणे भवेत् । 
138. 7१8. अप्राप्ते चैव कतेव्यः प्रिये गण्डापितं करः । 
135. रऽ. ततश्चेच्छोभनं पश्यत् निमित्तं वे प्रियागमे \ 
{+99.; पऽ. गत्वा । 

188. 748. हृष्टाद्धो । ^ 
88. 743. हि नायकम् । . 

> ५ > {~ 
$ 
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२१२ नाद्ययास्त्रम् 

"तततः कान्तं निरीक्षेत प्रहर्षेत्फुल्ललोचना ।।२५८॥ 

सखीस्कन्धापितकरा कृत्वा स्थानकमायतम् । 

दशेयेत् ततः कान्तं सचिह्व॒ सरसत्रणम् ।।२५६॥। 

यदि स्यादपराद्धस्तु "कृतस्तस्तंरपक्रमः । 

उपालम्भकृत व्यि ऽरुपालभ्यस्तु नायकः ।।२६०। 

मानापमानसम्मोहं रवहित्थभयक्रमेः“ । 

वचनस्य समुत्पत्तिः स्त्रीणामीर्ष्याक्ताः भवेत् ।\२९१। 

विल्रंभस्तेहरगेषु सन्देहे प्रणये तथा| 

परितोषे च वषं च दाक्षिण्याक्षेपविश्चमेः ।२६२॥ 

धमथिकामयोगेषु प्रच्छन्नवचनेषु च 

हस्ये कुतूहले चेव संश्रमे व्यसने तथा ।२६३॥ 

1 1 

तथा बाहू ॥ श्रन्यथाभाव इति दक्षिणस्फुरणे । प्रव्युद्गच्छेदिति नायिकेति प्रथ- 

मया योज्यम् । 

एवमियता वासकसज्जया वागद्ख सत्त्वव्यामिश्रः सामान्याभिनयः परिय- 
संप्राप्त्यवधिदंस्ितः । अथ खण्डितादीनां संद्य॑ते यदि स्यादपराद्धस्त्वित्ति 
तेस्तेरिति मानावहित्थवस्तरभङ्धाभिष्यन्दादिभिः । अन्यथाभाषणे कोपादुचिते 
तदपवादमाह विच्रम्भेत्यादि कर्रिमरिचत् कार्ये निरूप्ये विस्रम्भसात्मिका 
कार्या, शरीरापाटवादि पश्यतो वातप्रिर्नादौ स्नेहः, तद्रशाद्योऽनुरागो लक्षितः, 

1. < 95., वऽ, ५0 101 7646 11. 

2. 1६ 88., पऽ. ततः । 

3. 1८७8. पऽ. अभिभाष्य: स । 
4 ८85. 7१8. अवहित्थंयंथाक्रमम् । 
5. [६ 99.., १3. गाथाकरता । 

6. 188. 1२8. हषे । 
27. &98,, पऽ, पातेन । 

५ क क 7 ~ ५ ऊ - 
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दाविशोऽष्यायः २१३ 

"स्प्रीपुंसयोः कोधकृेते पृथङ सिध तथापि वा। 

अनाभाष्योऽपि संभाष्यः त्रिय एभिस्तु कारणः ॥। 

यत्र स्सेहौ भवेत्तत्र हीर्ध्या सदनसभ्नवा। 

चतस्रो योनयस्तस्याः कीर्त्यमाना निबोधत ।।१६५।। 

वैमनस्यं व्यलीकं च विप्रियं मन्युरेव च । 

एतेषां संप्रवक्ष्यामि लक्षणानि यथाक्रमम् ।।२९६।। 

निद्राचेदालसगति सचिह्नव॒  सरसब्रणम् । 

एवंविधं प्रियं दुष्ट्वा वंमनस्यं भवेत् स्त्रियाः । २६७ 

ऽनिद्राभ्यसुयितावेक्षणेन रोषभ्रकम्पमानाङ्धया । 

प क १ व 0 

कृतापराधः सत्यतो न वेति सन्देहः, प्रणयः प्राथेना, अपत्याद्यम्युदयः परितोषः, 

कलास्थिव्यादि (कलारिल्पादि ? ) निकृतिपक्षेण स्पर्धा संघषेः, पक्षस्य सखी- 

जनादेर्थंदा कायं: प्रियेण सम्पाद्यः प्यति तदा सखीकायंविवादविषयादह्ाक्षिण्यम्, 

इन्द्रजालादिकृते विस्मयः, ध्मथिंकामोपयोगिनि त्रतगृहकृत्यकौमुदीहषत्सिवादाव- 

वदयं कर्तव्ये चाध्रियं प्रति स्मरणाकतैव्या, तेन वा स्मरणम्, उपालम्भद्वारेण 

किमयं वदेदिति परीक्षणम्, यथा नायकोऽत्यादरात् कि चित्पूच्छति तत्कुतुहलम्, 

सर्वो यदा हसत्ति तदा दास्यम्, अग्न्याद्युत्पातः संभ्रमः, वु (बन्धु ?) वियोगादि 

व्यसनम्, एतेष्वनाभाषणे सवंथैव निस्स्नेहता स्यात् ! कोधकृत इति 

युगपदित्यथंः । 

अपराद्ध इत्युक्तं तत्रापराधं दशेयितुमूपकरमं करोति यत्र स्नेह इति \ 

योनयो हेतवशचत्वारः--्वमनस्यं, व्यलीक, विप्रियं, मन्युरिति, तान् क्रमेण: 

1. 35. 748. हास्योपस्थानसंप्राप्तौ दोषपक्षेप निहव । 

2. 1599., वऽ. प्रिययेति । 

. 95. चऽ. भयं तत्र यत्रेष्यति च मन्मथः । 

4. 1९85. }१8. समृत्पत्तिः प्रयोगं च निबोधत ! 

5. ए89., वऽ" तीत्रासूयितवचनाद्रोषाद्रहुशः प्रकम्पमानोष्टी । 

१८० 



२१४ नाट्यशास्त्रम् 

साध्विति सुष्टिवति "वचने: शोभत इत्येवमभिनेयम् ।।२६८॥ 

बहूधा बायेमाणोऽपि यस्तस्मिन्नेव दृश्यते । 

२संघषमत्सरात्तच व्यलोकं जायते स्त्रियाः ।२६६॥। 

कृत्वोरसि वामकरं दक्षिणहस्तं तथा विधुन्वन्त्या । 

चरणविनिष्ठस्भेनः च कार्योऽभिनयो व्यलीके तु ।॥२७०॥। 

जीवन्त्यां त्वयि जीवामि दासोऽहं खंचमेश्रिया। 

उक्त्वैवं योऽन्यथा कु्य्िश्रियं तत्र जायतेऽ ।२७१॥ 

दूतीलेखभ तिवच नभेदनः कोधहूसितरुदितेश्च । 

विग्रियकरणेऽभिनयः सशिरः कम्पश्च कर्तव्यः ।।२७२।। 

प्रतिपश्षसकालत्तुः यः सौभाग्यविकलत्थनः। 

उपसत् सचिह्वस्तु मनयुस्त्नो पजायते ।(२७३। 

वलयपरिण्वतेनेरथ सुशिथिलमुत्क्षेपणेन रशनायाः । 

लक्षयति निद्राचेदालसगतिमित्यादिना (सुरते) गतया निद्रया । (श्रसूयितेति) 

यदसूयितेनावेक्षणं तेन । (बहुधेति) यतो नायिकातो वायते तस्यामेव दुद्यत 

दति सम्बन्धः । (संघषति) सम्यक् कृतोः घषः संघैः । (उक्त्वेवमित्यादि 

1. 

2. 
3 | 

> ©, ५ > 

> 

1९85. 145. वाक्यैः शोमनमित्यभिनयं युज्यात् । 
188. पऽ. संहर्षात्तत्र मात्सर्याह्यलीकं तु भवेत् स्त्रियाः । 
158. प रुषा विधुन्वाना । 
88. }प$. विनिक्षेपेण च तस्मिन् कुर्वीत साभिनयम् । 

(95. 78. तद्िप्रियमिति स्त्रियाः । 
95. 143. कम्पः प्रयोक्तम्धः । 
55. 1२5. विकाशात्तु । 

95. 778. चिह्वस्य पत्युस्तत्र मवेत् स्त्रियाः । 
1६8., 713. वतेनेन च सशिथिल ' * `रसनयोः । [म 

र सा क ग 
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नू विशोऽध्यायः २१४५ 

1मन्युस्त्वभिनेतव्यः सशङ्धितिं बाष्पपुणक्ष्या ।(२७४॥। 

दृष्ट्वा स्थितं श्रियतमं 

ऽसश्चद्ितं सापराधमतिलज्जम् । 

ईष्यावचनसमूत्थंः 

खेदयितव्यो ह्य पालम्भ: ।।२७५।। 

न च निष्टुरमभिभाष्यो 

न चाप्यतिक्रोधनस्तु परिहासः“ । 

बाष्पोऽन्मिश्ववचने - 

रात्मोपन्याससंयुक्तः 1\२७६॥ 

मध्या गृल्यङः गुष्ठाग्रविच्यवात्पाणिनोरसि कंतेन९ । 

उद्र तितनेत्रतया प्रतीतं रभिवीक्ष णेडचापि २७७ 

कटिहस्तविवतनयाः विच्छिन्नतया तथाञ्जलेः° करणात् । 

[ +) ५ 7 

'्रतिज्ञातस्यापरिएालनं विभ्रियम् । द्रूतलेखादिमुखेन यानि प्रसादनार्थं प्रति- 

वचनानि तेषां भेदः दूषणमनङ्खीकरणम् । (वलयेत्यादि) मन्युना तत्क्षण एव 
तनुत्वं गात्रे भवतीति वलयानां परिवतनं, वाससो रशनायारचोरक्षेप इत्ति । 

केचित्सहुदयास्त्वाहु-- मन्युना सखीजनमध्य एवास्याबहुमानलक्षणा भव~ 

त्यप्रतिपत्तिरिति तक्कृतानि च वलयस्य परिवतेनं योज (लोच ? ) नश्रमणादिकं, 

1. 1९98. पऽ. मधुस्य । 

2. 1९ 68., पऽ. चास्य मोक्चेऽस्य । 

3. 855. पऽ. साशङ्क । 

4. 1६88. 745. परिहा: । 
5. 1६68. पऽ. निम्नैः । 

6. [< 88. 78. उरःस्थेन । 

7, [<88., फपऽ. भावेरभिवीक्षणैः । 
8. ८8ऽ8., 198. निविष्टस्य | 

9. 7 88., 7१8. अडः गलैः । 



२१६ नाट्यशास्त्रम्; 

मूर्धश्नमण"निहुञ्चितनिपातसंह्लषणाच्वापि ।२७८॥ 

अवहत्य वीक्षणाद्वाः अङ गृ लिभ द्धन तजनेलं लितेः । 

एभिमविविक्षेषेरभ्नुनयनेष्वसिनयः कायं: |! २७६९॥। 

श्शोभसे साधु दृष्टोऽसि गच्छ त्वं कि विलम्बसे । 

मा स्प्राक्षीः प्प्रिया तत्र या ते हदि स्थिता ॥२८०)). 

गच्छेत्युकत्वा परावृत्य विनिवृत्तान्तरेण तु । 

केनचिट्चना्थनः प्रहषं योजयेत्पुनः ।२८१॥ 

रभसग्रहणाच्चापि हस्ते वस्त्रे च मूधंनि। 

कार्यं श्प्रसादनं नार्या ह्यपराधं समीक्ष्य तु ॥२८२॥ 

हस्ते वस्त्रेऽय केशान्ते ना्यप्यथं गृहीतया) 

कान्तमेवोपसपेन्त्या कतेव्यं मोक्षणं शसः ।२८३२॥। 

भेन नत न त 

रशनीत्कषे पणं यन्त्रोहक्षं पणं चेति । मध्थाङ्खः. ल्य द्ग.ष्ठा्रविच्यवादिति तत्स्थं मूलं 
व्यापारं स्मःरयति । (कटीति) कटीपाक्चेगतस्य हस्तस्य विवतंमानाया श्रञ्जले- 
हस्तस्य पताकाभ्यां तु संदलेषादित्यस्य विश्लेषणम्, प्रवहित्थेन गाम्मीर्यणः 
यद्वीक्षणं, तेन॒ चायतं स्थानकमाक्षिप्तम् । तत्र हि तस्य विनियोग उक्तः (१२; 
१६४) । निरपेक्षमावता संमंवतीत्याह गच्छेत्युक्त्वेति । विनिवृत्तिप्रधान्यः 

1. 1<35., 7१३. निकुड्चितनखा दिसन्दं न्नाञ्चापि । 

2. 1९85., 7प§. वीक्षणेन सा । 
3. & 9. ऽ. प्रस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
4. 193. शोभने । | 

3. 1985. पऽ. प्रियांयाहितव या हृदि संस्थिता । 
6. 88. 78. विनिवृत्तोत्तरेण । 
7. 1९85., 73. व्यसनार्थेन । 

8 885., 1२3. प्रणमनं । © प 



द्ावि्ौऽध्यायः २१७. 

४, गृहीतयाथ !केशान्ते हस्ते वस्त्रेऽथला पुनः। 

{ह मुञ्देत्युपसपेन्त्या वाच्यः स्पर्शलसं प्रियः ४ ५८८;४ 

पाद्यग्रस्थितया नार्या (किचिक्कुट्मितोत्कटम् । 

अश्वकान्तेन कतव्य केशानां मोक्षणं शनैः ।,२८५॥। 

"अमुच्यमाने केशान्ते “संजातस्वेदलेश्चया । 

हं ह मुञ्चापसपंति वाच्यः स्पर््ालसाङ्कया ।।२८६॥। 

गच्छेति रोषवावक्येन गत्वा प्रत्िनिवेत्य च। 

कैनचिदहचनार्थन वाच्यं यास्यसि नेति च ॥२८६८।। 

श्विधूननेन हस्तेन हकारं "संप्रयोजयेत् । 

स॒ चावधूनने कायः ""शपथेन्यजि" एव च ॥२८८॥। 

मन "पवन 

मूत्तरं येनासौ विलम्बते । श्रपराधमिति, अल्पेऽपराधे मूधेनि मध्ये हस्ततले. 
भूषितवस्तरे । व्याज इति व्रतोपदःसोऽद्य मया प्रस्तुत इत्यादि । 

1८85. 48. यथा त्रियो न पदयेद्धि स्पशं ग्राह्यस्तथा स्त्रिया । 

1385., 705. तथैवाकूल्चिताङ्कया । 
5. विमुच्य । 

„ 1६85. नार्या सस्वेद ! 

2. 

„ ऽ. कवासः। 

॥ 

3 

{ 

ॐ 

6* {95. प्रतिनिवत्यं पऽ. अत्र विनिवृत्य । 
7. 1६88. चालापं यो जयेत् पुमान् 749. त्वालापं सम्प्रयोजयेत् । 
8. 85. विधू नर्च । 

9. 1९98. 1प8. हस्तस्य । 
10. 1८88. स्त्री प्रयोजयेत् । 

11. 19. शपथे । 

12. ८88. वाच्प्र । 



२१८ नाट््यरास्तम् 

अक्ष्णोः संवरणे कार्यं पपृष्टतद्चोपगृहनम् । 

नार्यास्स्विपहूते वस्त्रे भ्दीपाच्छादनमेव च ।२८६। 

तावत् खेदयितग्यस्तु यावलत्पाद्गतोः भवेत् । 

ततकश्चरणयो्यति कूर्याह् तीनिरीक्षणम् ।1२६०॥। 

7उत्थाप्यालिद्धयेच्चैव नायिका नायकं ततः । 

श्तिभोगगता हृष्टा शयनाभियुखी व्रजेत्" ।२९१॥ 

एतदीतविधानेन सुकुमारेण योजयेत् । 

यदा श्वुङ्खारसंयुक्तं "रतिसंभोगकारणम् \।२६२।। 

यदा चाका्णपुरुषः1 परस्थवचनाश्नयम् ̂“ । 

13भ्रवेतकाग्यं तदा ह्यंष कतेव्योऽभिनलयः स्त्रिया ।:२६३॥ 

० ककाकककककककक्ककक 8 क अ 

` ननु वस्त्रापहारशयनादि रङ्खं निषिद्धमिति (कि) तेनौक्तेन, सत्यं लास्यदाने 

(स्थाने ?) तु तस्योपयोगः । इहं तु कामोपचारप्रस ङ्ख दित्युक्तं, तदाह एत- 

दगीतविधानेनेति, न च नाटयेऽस्य सर्वात्मिनानुपयोगः तथाहि यथा भाणकादो । 

आकाङ्पुरुष इति (प्रविष्टपात्रेग). भावितः प्रधानोऽप्रविष्टः पुरषो भवति तदा 

ददमिदं मया दश्यत इति ब्र.यात् 1 एवं परस्थं वा यदा व्याख्यायते न च प्रत्य 

क्षतवेन तद्पयुज्यतः इति दश्चैयति यदन्तः पुरसंबन्धमिति । 

. 38. }प5. संवरणं । 
पऽ. मृष्टतत्प । 

188. नीवी । 

. पऽ. तादृशे दयितव्येस्तु । 

. 1८६५8. हतो । 

. एए38., 7१5. पते । 
183. तथाप्यालि द्खयेदेनं 45. स्पशस्य ्रहणं कृत्वा । 
78. उत्थाप्य विधिना हृष्टा । ए 385. रतिभो गहता मृष्टा । 

, पऽ. भवेत् । 
185. संयुक्तो रतिसंयोग । 

, ८33. काडपरुषं । 
चऽ. आश्यम् । 

3. }प8. नमेत्कानव्ये । 1८58. भवेत् कायं 

[ऋ ~> 2 ॐ > ॐ ~ + ¢ £ ^ 

1.3 + + 



{द्धाविोऽध्यायः २१६ 

यदन्तः पुरसंबन्धं "काव्यं भवति नाटके । 

भ्युद्खाररससयुक्तं °तन्नाप्येष विधिभेवेत् ।२६४॥ 

न॒ कार्यं शयनं रद्धं नाटयधमं विजानता) 

केनचिद्रचनाथंन ऽअङ्कच्छेदो विधीयते ।॥२६४॥ 

ध्या शयीताथंवक्नादेकाकी सहितोऽपिवा। 

८ ऽ्चुम्बनालिङ्खनं चेव तथा गृह्यं चयद्भवेत् ॥२९६॥ 

| दन्तच्छदं नखच्छेद्यं नीवीसंस्रनमेव च। 

°स्तनान्तरविमदं च रद्धमध्ये न कारयेत् ।२९७॥ 

भोजनं सलिलक्रोडा तथा लञ्जाकरं च यत् । 

एवंविधं भवेद्यद्यतत्तद्रद्धो न कारयेत् ।।२९८॥ 

7पितापुतरस्नुषाइवश्न द्यं यस्मात्त॒ नाटकम् । 

तस्मादेतानि सर्वाणि वजनीयानि यत्नतः ।२९६॥ 

वाक्यैः सातिशयः श्भरव्येमधुररनातिनिष्टुरंः। 

हितो पदेशसंयुक्तभस्तज्जः"0कु्यततु नाटकम् ।\३००॥।। 

"ष्क -क--की "कन की-क-क--क क क--क- 9 -~ कक---9--क, -0-क "क" "की" की" क --9-ऊ--कीीः- "वी की--क---9- क कक कको कौ को" कः+ 

नन्वेवं सवमत्र प्राप्तमिति ननृत्लचेटादरौ दश्यते शयनमित्यारङ्कुयाह्-- 
यह्मशयीतेति नात्र इायननिषेधस्तात्पयेम्, अपि तु चुम्बनादिनिषेच इति भावः। 
पितापुत्रेत्यादि । ततश्च रसो भव्येत, स हि साधारणान्योन्यानुप्रवेशछप्राण इति 

वि प्रत्यपि (प्रतिपदं ?) वदामः । एतत्सामान्याभिनयमध्ये चाचिकोऽप्यभिनयो- 

1. 33. कार्यं | 
2. }पऽ. तदा । 

3. पऽ. खेदमचत्र प्रयौजयेत् ! 
4. ए 95. }प5. यदा स्वपेद्थंवशात् ) 

5. ऽ. चृम्बनालिद्खनादीनि रङ्घमध्ये न कारयेत् । 
6. 95. पपऽ. स्तनाधर । 

7. 1९85. 748. पितु } 

8. यऽ. इचः । 
9. 35. जननः । 

10. 75. प्राज्ञः कुर्वीति तज्ञैः कार्य तु। 



२९२९० 

^) 

नाटूयशास्वम्ः 

1 [एवमन्तःपुरकृत 2 कायस्त्वभिनयो बुधैः] । 

समागमेऽथ नारीणां वाच्यानि मदनाश्रय ।३०१॥ 

प्रियेषु वचनानीहु यानि तानि निरोध । 

प्रियः कान्तो विनीतश्च नाथः स्वाम्यथ जीवितम् ।३०२॥ 

नन्दनश्चेत्यभिप्रीते वचनानि भव्न्ति हि। 

दुःशीलोऽथ दुराचारः शठो वामो विकत्थनः ।।३०३।। 

निलज्जो निष्टुरश्चव ग्रियः क्रोधेऽभिघीयते ¦ 

यो वित्रियं ने कुरुते न चायुक्तं प्रभाषते ।'२०४॥ 

तथाजवसमाचारः भ्स भ्रियस्त्वभिघीयते। 

अन्यनारीसमुद्भूतं चिह्व॒ श्यस्य न दुष्यते ।\३०५॥ 

ग्रधरे वा शरीरे वा स कान्त इत्ति भष्यतेः। 

संक्रद्वऽ्पि हि यो नार्या नोत्तरं प्रतिपद्यते ।३०६॥ 

परुषं वा न वदति विनीतः सोऽभिधीयतं। 

हितेषो रक्षणे शक्तो न मानी नच मत्सरी ।।३०२॥ 

सव कायेष्वसंमूढः शस नाथ इति संज्ितः। 

सामदानाथसंभोगेस्तथा लालनपालनंः ।।२३०८}। 

नारीं भनिषेवते यस्तु स स्वामीत्यसभिधीयते | 

1" + 9.9 

ऽस्तीत्याश्येनाह प्रियेषु वचनानीति । 

1 
2. 

9: 

4. 

5. 

6. 
ए 

155. 0068 201 1686. 

59. ६8. पुरगतः। 

पऽ. प्रियं क्रोधेऽभमिनिदिशेत् 1८98. प्रायः कोधेऽभिधीयते । 
88. प्रिय इत्युच्यते बुधे: }प8. प्रिय इति । 
१४. यत्र प्रददयते । 
1८85. भण्यते । 

35. नोत्तरोत्तरभाषणम् । 
8. [६58. यः स स्वामीति कीतितः ) 

9. 185. संभजते स नाथ इति संज्ञितः । 

वयद तकवग" 

~ = (माधयावकप्वदयः सयाद मक क पु चण क ज 

+) 

| क क ० त क 1 1 1 क) १-11-1 

ज +न जक चानय 

ती वि 1 

[क 7 

७ ७588 9 अद 5 649० द क्त क्ट 
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| 

नारीन्तितःरभिघ्राय निपुणं शयनक्रियाम् ।।२०६। 

करोति यस्तु संभोगे :स जीवितमिति स्मृतः । 

कुलीनो ग्धृतिमान्दक्षो दक्षिणो वाग्विशारवः ।।३,१०॥। 

इलाघनीयः सखीमध्ये नन्दनः +सोऽभिधधीयते । 

एते वचनचविन्यास्ता रतिश्प्रीतिकराः स्मृताः ॥३.१॥ 

तथा चाप्रीतिवाक्यानि गदतो मे निबोधत । 

निष्टरश्चासहिष्णुश्च मानी धृष्टो विकत्थनः ।।२१२॥ 

6अनवस्थितचित्तश्च दुःशील इति स स्मृतः. 

ताडनं बन्धनं चापि यो विसुश्य समाचरेत् ।२१२। 

तथा परुषवाकष्यश्च दुराचारः स तन्यतः। 

वाचव मधुरो यस्तु क्मंणा नोपपादकः० ।२३१४॥ 

10योषितः किञ््यिरण्यथे स शठः परिभाष्यते । 

वायते यत्र॒ यत्रायं "तत्तदेव करोति यः ।२३१५॥ 

+उबिपरीतनिवेशी च स वाम इति सज्ञितः। 

नारीष्चितेरिति न तु स्वोचितरिति यावत् । (रतिगप्रीतीति) रतौ सत्यां 

[र परि क 

«2 @ = ५ ९१ ~~ १५) 2) +~ 

, "पऽ. स्थितः । 

„ ६96.. जीवितः सोऽभिसंज्ञितः । 

„ ८85. नीतिमान् । 
६ 

मे 

1६७9. नाम संज्ञितः । 

. ८88. स्मृति । 

„ {८89. उत्त रोत्तरमानी । 

१९. कथ्यते | 

, ८895. संज्ञितः । 
. 1८88.., पऽ. नोपपादयेत् । 
„ 1१5, योषितां 1६88. योषितं । 

८89. }२९. परिकीतितः ) 

, 1६88. रऽ. तं तमेव । 
. ८85., भवेदभिनिवेरी । }8. विपरीतनिषेवी , 



ररर नाट्यशास्त्रम् 

| सरसन्रणचिह्लो यः स्त्रीसौभाग्यविकत्थनः ।॥३१६।। 

अतिमानी तथा स्तब्धो "विकत्थनं इति स्मृतः| 

बायेमाणो दृढतरं यो नारी्मुपसपंति ॥३१७॥४ 

सविह्लः सापराधश्च स ऽनिलंज्ज इति स्मृतः । 

4योऽपराद्धस्तु सहसा नारीं सेवितुमिच्छति ।।२१८॥} 

अप्रसादनबुद्धिक््च निष्टुरः सोऽभिधीयते। 

एते वचनविन्यासाः प्रियाध्रियविभाषिताः० ।॥३१९॥ 
ध्नतंकीसंधिताः कार्या बहवोऽन्येऽपि नाटके । 

एष गीतविधाने तु युकुमारे विधि"भेवेत् ॥३२०॥। 

पु्खाररससंभूतो रतिसंभोगखेदनः । 

यच्वेवाकाशपुरुषं परस्थवचनाश्रयम् ।।२२१॥ 

शुद्धार एवं वाच्यं स्यात्तत्राप्येष कमो ०भवेत् । 

यह्वा पुरषसंबन्धं कार्यं भवति नाटके ।३२२॥ 

ङ्गाररससंयुकतं तत्राप्येष क्रमो भवेत् । 

वा 

या प्रीतिः परितोषः, रतौ क्रोधोऽपि हि भवति परितोषदच सुतादावृभयमप्यु- 
पात्तम् सहसेत्यप्रसा्य । अन्येऽपीति उदाहरणमेतदित्य॒थंः । 

पूर्वक्तिमेवोपसंहरति एष गीतविधानं इति श्ृद्धारे रसे आकाशपुरुषादौ + 

1. ६885., 78. स विरूप । 
2. 1९88. अभिसपंति । 
3. 1९85. 745 विलज्ज इति संज्ञितः । 
4, 1८85. वऽ. सापराधस्तु । 
5. 1६885. विभूषिता । 

6. ६98. नानावस्थं समासाद्य विपरीतां समाचरेत् । 
7. 1६85. मारो विधिः । 
8. 1.33. भरृद्खाररसवाच्यः स्यात्तत्र प्येष विधिभेवेत् । 
9. 95. रस । 

10. 8५. विधिः । 
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न ~ ~ क अ ण , थ. 

एकविशोऽध्यायः | २२३. 

एवमन्तःपुरगततः प्रयोज्योऽभिनयो भवेत् ॥३२३॥ 

दिव्याद्धनानां तु विधि व्याख्यास्याभ्यनुपुववेश्ञः । 

नित्यमेवोज्ज्वलो वेषो नित्यं प्रमुदितं मनः॥३२२।। 

"नित्यमेव सुखः कालो देवानां ललिताभयः | 

भन चेर्ष्या नेव च कोधो नासूया न प्रसादनम्^।२३२५॥। 

ऽदिव्यानां द्यते पुसां श्युङ्खारे योषितां तथा । 

ये भावा मानुषाणां स्थुयेदङ्घ यच्च चेष्टितम् ॥३२६॥। 

{सवं तदेव कर्तव्यं दिव्येर्मानुषसद्खमे। 

[यदा मन्षसभोगो दिव्यानां योषिता भवेत् ॥३२७।। 
्तदा सर्वाः प्रकतेव्या भ्ये भावा मानुषाध्रयाः| 

"शापश्रंशात्तु दिव्यानां तथा चापत्यलिप्सया"~ ।२३२८।। 
"कायो मानुषसंयोगः म्पृद्धररससंश्चरयः'^ । 

7 णी रिणी णीन 
+ 

एवमिति प्रीत्या कोपेन वा, यदा वाच्यवचनं स्यात् तच्राप्येष एव वचन 

मः । पुरुषसंबन्धसिति प्रत्थक्षपुरुषयुक्तमित्यथंः । दिव्यवेश्याद्ध नाभिस्तु राज्ञां 
भवति संभोग इति तत्र सामान्याभिनयमाह् नित्यमेवेत्यादि । अत्र इलोकद्रये 

यद्यपीत्यध्याहारेण ये भावा इत्यत्र च तथापीन्यध्याहूरेण सङ्कृतिः कार्या । 

1. 48. सुखकालः सदा नित्यं । 
2. 1६88. ५5. देवीनां । 

3. 148. ईर्ष्या लिप्सा न च क्रोधो । 
4. पऽ. प्रसाधनम् । 
5. {६ 53., 745. ख्यते दिव्यपुंसां हि । 
6. 1६ 98., 7१5. प्रति । 

7. तत्सर्वं मानुषीं प्राप्य कार्यं दिव्यैरपि द्विजाः । 
8. ८85. }प8. संयोगो । 
9. २8. सवं एव तेदा कार्याः । 

10. पऽ. भावा मानुषसंश्रयाः । 
11. 88. शापाद् भरंशस्तु । 
12. 188., 5, अङ्कनानां यदा भवेत् । 
13. 7पऽ. मानुषैः सहसंयोगः । 
14. ८83. तथाचवोपसपंणम् । 

॥ 



४.4. नाट्यकास्त्रम् 

पुष्वेभूषणजेंः शब्वेरदुश्यापि प्रलोभयेत् ।३२६॥ 
पुनः संदक्षेनं दत्वा क्षणादन्तरिता। भवेत्| 

श्वस्त्राभरणमास्याद्यैलेखसप्रेषणरपि ।३२३०॥ 
ईदशेरपचारंस्तु (समुन्माद्यस्तु नायकः । 

उन्मादनात्समुद्भूतः कामो रत्तिकरो भवेत् ।२३३१॥ 

स्वभावोपगतो यस्तु नास्तावत्य्थंभाविकः०। 

एवं राजोपचारो हि कतग्योऽभ्यन्त राध्यः ॥३३२॥ 
बाह्यमप्युपचारं तु प्रवक्ष्याम्यथ वैशिक) 

इति ्रतीये नाट्यशास्त्रे सामान्याभिनयो 

नामाध्यायों हरविशः?। 

"9" प" ो" "पकि-नि~-दो दो-दो ६0», दो") > पद दो>ू 

विप्रलम्भो हि जौवितेऽभिमान इति भावः । समुन्माद्य इत्यत्र हेतुमाह 
-उन्मादनादिति एतच्च दिक्रमोवेश्यां स्फुटमेव चदयतां इति शिवम् । 

सामान्याभिनयः सोष्यं म्रन्थिस्थानेष्, सङ्कतः। 

कृतोऽभिनवगुप्तेन शिवस्मरणशालिना ॥ 

इति महानाहेरवराभिनवगृप्तविरचितायां 

नादट्यवेदवृत्तावभिनवमारत्यां 

सामान्यामिनय द्वाविशः । 

693. अद्श्यात्रापि या भवेत् । 
. 1<95., पऽ. अन्तहिता । 

- 1६88. एषऽ. अभ्युपगमेः। 
. 88. पऽ. समृन्मादस्तु नाटके । 
„ &99;, {८5५. समुत्पन्नः } 

~ 1६985. }पऽ, भावकः । 

99. पऽ. व्याख्यास्याम्यय । 

35. चर्तुविश्ोऽध्यायः । 

@# (¬ ~+ ^+ 3 +~ 

ह, [ 8, 
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भीः 

नाट्यशास्तम् 

त्रयोविशोऽध्याय 

-अनयणयणयण्मदो @ (मी 

विश्ञेषयेत्कलाः सर्वा यस्मत्तस्मात्तुः वर्शिंकः। 

वेशोपचारे साधुर्वा वंशिकः परिकीतितः ॥१॥ 

यो हि सवेकलोपेतः सवंहिल्पविचक्षणः ।` 

स्त्रीचित्तग्रहणाभिन्लो वंशिकः. स भवेत्पुमौन्" ।।२।।. 

 अभिनवभारती--त्रयोविदोऽध्यौयः 

पुसामशक्तापि तदेकभावमादशंयन्ती बहुभावपूर्णा । 

वेद्यामतिनिवुं तिधामः यत्स्था तस्मै नमस्तात्रमेश्वराय 14: 

सामान्याभिनयशेष एव रवधिक इत्युपसंहतं वृत्तपूर्वऽध्यये--बाह्य- 
-मप्युपचारं तु प्रवक्ष्याम्यथ वेरिके--इति, वंशिको वक्तव्य इति सङ्गतिः । 
तदुपक्रममाणो `` ` मायेन तावन्निरक्तमाहू--विश्चेषयेदिति । विशेषणं जानाति, 
-तेनातिकामयतीति च धात्वर्थो लक्षणमिति हि तद्विदो वैशेषिका 
(विका ?}): । (वैशिकः) वेक्याकामुकः, स च सर्वान् कामान् विशेष 
यत्यतिवंदण्ध्यात् । अथ व्याकरणोचितमस्य निववेचनमाहे वेश्योपचारे साधु- 
वंति । वेशो वेश्या उपचारस्तत्रभव इत्यथः । भवाथेमेव विभजति सराघुरित्य- 
नेन । तस्मादसौ कलासु विशेषज्ञ इत्याह यो हिं सवंकलोपेत इति । 

1, {£ 58. पञ््चविद्यः। 

2. 1१5. वेष्योपचरणाद्रापि ७६. वेशोधचारतो वापि । 

3. 1६88. 79. म्राहकश्चंव । 



२२६ नट्ययास्त्रम् 

गुणास्तस्य तु विज्ञेयाः स्वकशरीरसमूत्थिताः"। 

भ्राहार्याः सहजाश्चेव त्रयस्तरि्षत्समासतः ॥६॥ 

तास्त्रविच्छित्पस्तम्पन्नो रूपवान् प्रियदज्ञेनः । 

विक्रान्तो धृतिमांश्चव वबयोवेषकुलान्वितः ।।४॥। 

सुरभिमधुरस्त्यागी सहिष्णुरविकत्थनः । 

धश्रशद्धितिः प्रियाभाषी चतुरः श्युभदः श्शुचिः ॥५। 

कामोपचारकुक्लो दक्षिणो देशकालवित् । 

भअदीनवाक्यः स्मितवान् वाग्मी दक्षः प्रियंवदः ।।६॥ 

ऽस्च्रीचुब्धः संविभागी च श्रद्धधानो दृदस्मृतिः० । 
गम्यासु चाप्यविस्रस्भी मानी चेति "हि वंशिकः ।।७।। 

५अचुयुक्तः शुचिदक्नो° दक्षिणः प्रतिपत्तिमान् । 

भवेच्चि0त्राभिधायी च ""वयस्यस्तस्य तवदृगुणः ।\८॥ 

"°विज्ञानगुणसम्पर्ना कथिनी लिद्धिनी तथा । 

आहार्याः शास्त्ज्ञतादयः । सहजा सरूपलावण्यादयः । गम्यासु 
चाप्यविस्लम्भौति सहसैव नाभियुक्तः, अपि तु स्फुटभावमन्वेष्यति। 
भवेत् चित्राभिधायीति वक्रोक्तिकुश्षलः । तस्येति वंशिकस्य । कथिनी 
बृहत्कथादिलम्भ (न) कथनाकणेनक्रुशला । लिद्किनी चित्रकरी । प्रातिवेश्यः 

1. 1६88., 148, समुद्भवाः । 
2, 88. 1१8. आांकितः 

3. 1८95. 5. सुभगः 

4. ५6. अदीन । 

5. 88. 1२8. अलुन्धः । 
6. ‰&95., }९. त्रतः। 

7, ९७५. ५. स 1 

8, 1६88., 1१8. अनुरक्तः । 

9. 98. 3. दान्तः । 

10. 1६88. 745. छिद्राभिज्ञायी । 
11. 1{६58.; 28. वयस्यास्तस्य षड्गुणाः । 

12. चऽ. ५०९8 101 7684. 

[1 1 0) 1. श ए । 

र पन ~ = ९८ € न 
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1भ्रातिवेश्या सखी दासी कुमारी काररिल्पिनीः ।॥९॥ 

धात्री पाषण्डिनी चैव {तथा रङ्खोपजीविनीः | 

परोत्साहुनेऽयथकुश्ला मधघुरकथा दक्षिणाथश्कालज्ञा ॥ १०॥ 

लड्हा संवृतमन््रा दूती व्वेभिर्गुणेः कार्या। 

तयाप्युत्ताहूनं° कायं 'नानादशितकारणम् । १९॥ 

यथोकतकथनं चैव तथा भवप्रदश्लेनम् । 

भ्न॒ जडं रूपसम्पन्नं नाथवन्तं न चातुरम् ।१२। 

क कक करर 9-क-र-के-- ककव कक कक क कक क- 9-9-99 -र-क-9 कक 

निकटावसथस्था । पाषण्डिनी त्रतिनी । रङ्खोपजीविनी रजकस्त्री चारणस्त्री । 

प्रोत्साहने कुशवेत्प्रादीनि सर्वप्नां विशेषणानि । उतः सह प्रोत्साहः प्रोत्सा- 

हनमिति द्वौ णिचौ । प्रोत्साहयति नायिका तु नायकस्तया प्रोत्साहयति 

संमुखीकारयतीत्यथं : । 

तस्या व्यापारान्तरमाह--यथोक्तेति संमुखीकरणं सन्देशापंणं काम्याय 

भावपरीक्षणं चेति द्ितयमनया का्यैमित्यथंः । जडः करणीपरं न शक्नोति 

कतु प्रत्युत्पन्नमतिसाध्यानि कृत्यानीत्याह + सूपेणार्थेन वा युक्तः स्वाथं- 

तामाहरेत् । आतुरो हि द्श्यमान एव जुगुप्सां जनयति, स च स्तेनिरपेक्ष 

इत्यातुरो न कामदूतः । नानादकशषित्तकारणं कृत्वा प्रोत्साहनमित्युक्तं तानि 

१ 1 

1; 1६98. 7१8. प्रतिवेदया । 
2. ८88. प. दारुदित्पिका । 
3. 1९88. पऽ. दत्यस्त्वीक्षणिकास्तथा । 
4. 1८83. 745. प्रोत्साहनेषु । 

5. {८99., 45. च । 

6. 85. }प९. प्रोत्साहनं । 

¶, 785. 148. नानादर्शोन । 
8, ६959. १8. ५० 00६ 1686 11" 
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दूतं" वाप्यथवा दूतीं बुधः कुर्यात्कदाचन) 

कुलमोगधनाधिक्यैः कुत्वाऽधिक्रविकंत्थनम् ।॥१३॥ 

दूती निवेदयेश्ट्काममर्थारचं वानुवणयेत्* । 

श्न चाकमप्रवृत्तायाः कृह्ाया श्वापि सद्धमः ।१४॥ 

7जानुपायः प्रकर्तव्यो दूत्या हि पुरुषाश्रयः। 

उत्सवे रात्रिसञ्चार उद्याने ऽसित्रवेहमनि ॥१५॥ 

श्धात्रौगृहेषु सख्या वा तथा चैव निमन्त्रणे । 

व्याधितव्यपदेशेन शन्यागारनिवेगने‰ । १६॥ 

11 कायः समागमो नृणां स्त्रीभिः प्रथमसद्धमे 1 

एवं समागमं कृत्वा "सोपायं विधिपूवंकम् \\१७॥ 

[ अनुरक्तां विरक्ताः वा लिङ्काक्तारस्तुः लक्षयेत् । |] 

कारणान्याह् कलभोगेत्यादि उत्सव इति स्वगृह एव रात्रिचारप्रधानो य उत्सवः । 
प्रथमप्तङ्खप इति गान्धवंर्विवाहे वेश्यापुनम् सङ्कमे चेत्यथंः । 

1, 188. 7१8. वापि हि दृतींवा। 
2; {ट 85., 7प5ऽ. आधिक्यं कायं चव विकत्थनम् । 
3; एप8. निवेदनं । 
4: 38, पऽ; कयं मर्थानाः चेव भाषणम् ॥ 
5. {-88. नवकाम । 

6. 88. वां समागमः । 
र, {६ 35.., १8. नानोपयेः । 
8. 1६ 95. }प$. ज्ञाति । 
9. 38. 48. धातृगृहे सखीगेहे । 

1१0. ८89. पऽ. समाश्रये । 

41. 88. 238. एवं समागमः कार्यो नृणाम्| 
१2. ६ 88., 1१8. नानोपायविधानजम् । 
3. 749. ५068 101 1684 

133. अनुरक्तां विरक्तां वा चिच : समुपलक्षयेत् । ` 



श्रयोविशोऽध्यायः २२९ 

स्वभावभावातिश्येर्नारी या मंदनाश्चया" ॥१८॥ 

करोति निष्पुताः लीलां नित्यः सा सदनातुरा। 

भतखीमध्ये गुणान् ब्रूते स्वधनं च भयच्छतिः ।।१६॥ 

धपुजयत्यस्य मिन्राणि हेष्टि श्त्रजनं सदाः. 

श्समागमे सखीनां या हृष्टा भेवति चाधिकम् ।२०॥) 

भ्तुष्यत्यस्य कथाभिस्तु सस्नेहं च निरीक्षते । 

सुप्ते तु पश्चात् "0स्वपित्ति चुम्बिता प्रतिच॒म्बति [२१ 

"उत्तिष्ठत्यपि पुवं च तथा क्लेशसहापि च। 

उत्सवे मुदिता याच व्यसने या च दुःखिता २२) 

एववि्धेगु णेयु क्ता ॒त्वनुरक्ता तु सा स्मताः। 

विरष्तायास्तु "अचिह्लानि चुम्बिता नभिचुम्बेति।।२३।। 

(स्वभवेति) स्वभावे भावे सुरते येऽतिशया नखरदनसहष्णुतादथस्तै।- 
रूपलंकिता अनुरक्तेति संबन्धः । मित्राणि शात्रुजनमिति नायकस्येति शेषः 
पदचात्संवेशानं पूतरंमभ्यरुल्यानं च। तेनत्रिता किमत्र सूल्तभिति दशंयति उत्सवे 

[क 1 
जानन्न स न ~क = न्न ~न 

+ 

( 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

188.., पऽ. या नारी मदनादिता। 

प 98., २8. अनिमृतं । 
1९83., 748. जेया । 
188. 748. गुणान् सखीनामाख्याति । 
ए ऽ8., 7५9. प्रददाति च } 
1 98., 715. संपूजयति । 
1८95. 1५७. तथा । 

185. 1२8. समागमं प्राथेयते दृष्टा हृष्यति चाधिकम् । 
188. तुष्यन् यस्य । 
1६885. क्षटिति । 

1८885., 1प९. परिक्लेशा र्व संहते चुम्बिता भतिचृम्बति । 
88. २8. यानुरक्ता तु सा भवेत् । 
1८88. 7२8. लिङ्कानि चुम्बितास्यं प्रमाजंति । 



- २३०५ नाट्षशास्त्रम् 

श्रनिष्टां च कथां ब्रते त्रियभुक्तापि कुष्यति । 

1परद्रेष्टि चास्य मित्राणि भजतेऽरिजनं तथा।(२४॥ 

हेते पराङ मुखी श्चापि शयने पुव्ायिनी । 

सुमहत्युभ्पकारेऽपि न तोषमुपयाति च।२५।। 

क्लेक्षं न सहते चापि तथा कुप्यत्यकारणात्^ । 

ष्या स्यादेवप्रकारा तु विरक्ता तां विनिदिशेत् ॥२६॥ 

शहदयग्रहणोपायमस्या व्यापारचेष्टितम् । 

अथंप्रदशषेनं चैव "उपदानं पुनरभवेत् २७ 

श््रकारणमुपन्यासस्तभेव म्याधितपि च। 

क -क-- क -क--की- क "कीक" कको ॐ" क" -0--#- क -क--क--ॐ-#-#-- +~ क - कीक क कीर, 

व्यसन इति नायकस्य । अनिष्टां कथां ब्र ते इति पवंतादपि (पूवेकृतारिति? ) 1 

हृदयः गृह्यते यँसपाये; अस्य इति रक्ताया व्यापारचेष्टितमिति तदीय हृद्य 
.ग्रहुणग्यापारतात्पयत्वं कामतन्त्े चेष्टितम् । अथंस्य प्रदशंनभिदं ममास्तीति । 

उपल्यासः (उपदानं ?) अथस्य, दास्यामीति । उपन्यासः अन्यमुसेन काचिदनु- 

रक्तस्याङ्धनास्तीत्ति कथनम् । (व्याधितेति) विचित्रा आधयो यस्य तस्य भावः । 

ततो हेतोरसेवनम् । विचित्राभिप्रायदशेनव्याजेन तन्तिकटादपसपंणम् इति 

1, 7२5. मित्राणि चास्य प्रद्र ष्टि शत्रुपक्षं प्रशं पति (तस्य शत्र) । 
2. 89. चैव शय्यायां (स्था) । 

2, 1६88. यऽ. चारेऽपि न तुष्यति कथंचन ¦ 

4. ८85. 175. अकारणे । 

5. 98. यस्यामेवं विकारास्तु (138. प्रकारास्तु) । 

6. 1८58., 1१8 हृदयग्रहणानि स्युः व्यापारस्य विचेष्टितम् । 

7. ह 88. 715. तथा सद्भावदशंनम् । 

8, 188. 1१8. अर्थोपन्यास एवं स्यादुपन्यासस्तथैव हि । 

= ५ ५८०२५ 4 ५२४. (| = ५ 

र 

< न्--- , - =» - 

~<= = ~~ 

न 
क 

[तिक + 



-अयोविक्षोऽध्यायः २२१ 

"व्याजाच्यागोऽय निकराद्भावोपक्षेप एव च ॥२८॥ 
दारिद्यादयाधितोः दुखात्पारुष्याद्दुः्वाभ्तथा । 

प्रवासगमनादेव ह्यातिलोभादतिक्रमात् २६. 

ऽअतीवाभिगमाच्चापि तथा विप्रियकारणात्6 | 

एभिः स्त्री पुरुषो वापि कारणेस्त॒ विरज्यते ।३०॥ 
भवग्राहीणि नारीणां कार्याणि सदनाभ्रये) 

(तुष्टिमेति यथा नारी प्राप्यते परुषस्य २३१ 

लुन्धामथेश्रदानेन  कलाज्ञानैन पण्डितम् । 
चतुरां लडहत्वेनश्ट्यनुवत्त्या च मानिनीम् ३२) 

[भअ षणग्रहणाच्चापि श्युद्खारमुखरो "भवेत् ] । 

पु रंषद्र षिणीमिष्टेःः1 कथायोगे रपक्रमेः"> ।३३। 

यावत् (व्याजात्परित्याग इति) । एषोऽन्यत्र रागीत्यन्यमुखेनामिधानं भावोप- 
क्षेपः । रक्ताया अप्येतानि विरागकारणानीत्याहू-दारिद्यादित्यादिभ्यः, अपत्य- 
मरणादेः, श्रश्राव्यत्वं यद्वचनं पारुष्यं ततो यत एवं तेनास्यापि रागं रक्षेदिति 

भावग्राहीणीति । प्राप्यत इति सेव्यत इति यावत् 1 पुरुषं रिति कुशलेरिति भावः । 

8. 

9; 

10. 

५1. 

2. 

. ६885. व्याधितानां परित्यागो भावोपक्षेप एव च ($. 
व्याधितो यः) । 

. }प8. व्याधित्तात् । 
„ ए88., परऽ. दश्रुतात् । 
88. गमनस्मानाद (पऽ. गमनो) । 
188. अतिवेलागमत्वाच्च । 

188., 1२8. सेवनात् । 
88. या न च प्रीयते 1 45. यैनं कुप्यत्तिया नारी क्रुद्धो वापि 

प्रसीदति) 
98. क्रीडनत्वेन 745. चव चातूर्येरनुवृत्या तु भामिनीम् 3 
१७. ५065 7101 768 । 

६88. मुखतो । 
185. चेष्टकथाभिः परिसान्त्वयेत् । 
3. उपक्रमेत् । 



२३२ नास्यकशास्वमूः 

1उपक्रीडनकर्वालां श्भीरमाश्वासनेन च। 

गधितां नीचसेवाभिरुदात्तां श्ित्पदशेनेः ।३४॥। 

सर्वासामेव नारीणां निविधा प्रकृतिः स्मृताः । 

उत्तमा मध्यमा “नीचा वेश्यानां तु स्वभावजाः ।\२३५॥ 

या विग्रियेऽपि ऽतिष्ठन्तं श्रियं वदति नाश्रियम् 

भ्न दीघंरोषा च तथा कलासु च विचक्षणा ।॥३६॥। 

7शोलशोभाकलाधिक्षयेः पुरषेर्या च काम्यते, 

छरुश्षला कामतन्त्ेषु दक्षिणा रूपशालिनी ।1३७॥ 

गृह्णाति कारणाद्रोषं भविगतेष्यां अ्रवीति च। 

कायेकालविक्षोषनज्ना "सुरूपा -सा स्मृतोत्तमा ।॥२८॥ 

"पुरुषे: काम्यते या तु तथा कामयत्ते च तान् । 

कामोपनच्ारकुकशला प्रतिपक्षाभ्यस्यिन्ती ।२६॥ 

अस्याः कथं तुष्टिरित्याह् चुब्धामित्यादि । पण्डितामिति क्रलाविदाम् । 

लडहत्वेन प्रागल्भ्येन । 

1, 2१5. बालां तामपि क्रीडन् वं भीरुमारवासचाटुभिः । 
2, 188. भीतां । 

3. {८88. यता । | 
4. ए88., 78. चैव तृतीया चाधमा स्मृता । 

5. 188.., 75. निष्टम्मं न वदत्यप्रियं प्रियम् , 

6. ऽ. न चिरं क्रोधमायाति द्योषं, प्रच्छादयत्यपि अदीधेरोषा च तथाः 

कलारिल्पविचक्षणा । 
7. ६38. काम्यते पृरषेर्या बु कुलभोग्धनाधिकः (शोभा) । 
8. ?प8. धारिणी । 
9. {६ 85. 5. गतेर्ष्या प्रब्रवीति । 

10, ह 89., 1२5. सुभगा । 
11. 1र98., 1२8. पुसः कामयते या तु पुरुष्या च काम्यते 
12. 88. प. भत्यसूयिका । 

८ 



-ऋ्योविदोऽध्यायः २३३: 

ई्ष्यातुरा त्वनिष्टरता -क्ीणक्रोधाति ग्ल । 

क्षणप्रसादा या चैव सा नारी मध्यमा स्मृता ।(४०॥ 

*अस्थानकोपना या तु ृष्टशीलातिमानिनी। 

चपला परुषा चवऽः दीघेरोषाधमा स्मृता।*४१॥ 

सर्वसिां नारीणां यौवनभ्मेदाः स्मृतास्त् चत्वारः । 

नेपथ्यरूप^चंष्टागुणेन श्प द्ध परमास्य १४२ 

पीनोरुगण्डजश्वनाधरस्तनं ककंश्ं रतिमनोज्ञम् । 

भ्पृङ्धारसमुत्साहं प्रथमं तद्यौवनं ज्ञेयम् ॥४३।। 

गात्रं पुर्णावयवं पीनौ च पयोधरौ नतं° मध्यम् । 

कामस्य सारभूतं यौवनमेतद् द्वितीयं त् ।॥४४॥ 

सर्व॑श्री'" संयुक्तं रतिकरणोत्पादनं रतिगुणाढयम् 1 

कामाप्यायितश्ोभ यौवनमेतत्ततीोय तु \४५।। 

नीचसेवाभिरिति पादस्पशेनादिभिः । शिल्पदशनंरिति विस्मयहेतुभि- 

रि त्यथः । प्रत्तिपदमशक्यो भेदसं ग्रह इत्यारयेनाह--सर्वासाभेवेति उत्तममध्य. 

माधमानां प्रत्येकमिति यावत् । 

® < > ५ १ {~ 

अ, 

11. 

12. 

1६8. क्षणक्रोधाभिगविता । 1९. क्षणक्रोधा च गिता । 

1८8५., पऽ. क्षणं प्रसाद्यते याच) 

~ पऽ. अस्थाने कोपमायाति । 
+ 1९88. 78. दुःशीला चाति । 

0१8. परुषा प्रतिकूला च । 
7१8. लाभा भवन्ति 88. लीलाश्चतसः स्युः । 
प. वेषेर्गुणेः 1६88. चेष्टागुणैः । 
1२9. जघनस्तनाधर । 

. ए88.., 15: सुरतं प्रति सोत्साहं प्रथमं तद्यौवनं विद्यात् (जेयम्) । 
88. कशं । 

1८88. 1२8. सम्पूणं रतिकरमुन्मादनं बहुगुणाढयम् । 



५ नाट्यशास्त्रम् 

नवयौवने व्यतीते तथा द्वितीये तृतीयके वापि । 

भ्णु गारशाच्रुभतं यौवनमेतच्चतुथं त् ।४६॥ 

श्रम्लानगण्डजघःनाधरस्तनं °किञ्चिदूनलावण्यम् । 

कामं प्रति नोच्छवासं यौवनमेतच्चतुथं तु ॥॥४७। 

नात्यर्थं क्लेशसहा न कुप्यति न हष्यति स्त्रीभ्यःऽ । 

^सौख्यगुणेष्ववसक्ता नारी नवयौवना ज्ञेया ॥४८।॥ 

किचित्करोति सानं किचित्कोधं च मत्सरं चव । 

कोधे च भेवति तुष्णीं यौवनभेदे द्वितीये तु ॥४९।। 

रतिस्ंभोगे दक्षा प्रतिपक्षासुयिनीः रतिगुणादया । 

अनिश्पतगवितचेष्टा नारी ज्ञेया तृतीये तु ॥५०॥। 

भ्चित्तग्रहणसमर्था कामाभिज्ञा शत्वमत्सरोपेता । 

अविरहितमिच्छति सश पुरुषं नारी चतुथं तु ।५१॥ 

9 गपो 

(सर्वासामिति) प्रथमं यौवनं यावद्धिशति । एवं धिशच्चत्वारिशत्पञ्चा- 

-दादिति विभागः। अन्ये तु षोडशपञ्चविशतिपञ्चत्रिशत्पञ्चचत्वाररिशदिति 

विभागमाहुः । 

, पऽ. निर्मसि । 
. ८85., जघनाधरस्तनशेषगात्रलावण्यम् । 
, पऽ. शुष्कलम्बितकपोलम् । 
~ 88. 7२5. कामे च निरुत्साहं । 
. ६95., }प३. प्रति स्वीषु । 

+ 88. सौम्यगुणेष्वासक्ता । 
7. 88. प्रतिपन्नासूयिनी । ` 

8. 88. 2१६. पुरुषग्रहण । 
9, 1९88. 73. हि । 

10. 188. 1२8. अविरहूमिच्छति नित्यं नारी जेया चतुथं तु । 

६.3 ~~ 

ॐ (+ क ६> 



जयोविरोऽध्यायः 

यौवनः भेदास्त्वेते विज्ञेया नाटकेषु चत्वारः! 

पुनरेव पतु पुरुषाणां च कामतन्त्रे प्रवक्ष्यामि ।॥५२॥ 

"चतुरोत्तमौ तु मध्यस्तथा च नीचः प्रवततकश््चव । 

` श्स्त्रीसंप्रयोगविषये ज्ञेयाः पुरुषास्त्वमौ पञ्च ॥५३॥ 
(समदुःखक्लेशसहः प्रणयक्तोधप्रसादने कुशलः । 

भ्योऽ्थां नात्मच्छन्दो दक्षश्चतुरः स॒ बोद्धव्यः ।॥५४॥ 

यो विप्रियं न कुरुते भ्नार्याः किचिद्िरागसंज्ञातम् । 

¶श्रज्ञातेप्सितहूदयः स्मृतिमान्धुततिमान् स तु ज्येष्ठः ॥ ५५ 

मधुरस्त्यागी रागं न याति मदनस्य "चापि वशमेति । 

भवमानितश्च नार्या विरज्यते चोत्तमः स पुमान्" ॥५६॥ 

""सवर्थिमेध्यस्थो भावग्रहणं करोति यो नार्याः" । 

किचिदहोषं दष्ट्वा विरज्यते मध्यमः स भवेत्": ॥५७।। 

२२५ 

एषूपचारभेदमाहु--नात्यथंमिति क्लेशः दरानादिकृत्यं नातीव सहते । 
-रतिगुणाढया कामतन्त्रप्रयोगप्रगल्भेत्य्थंः । अचिरहितमिति भावस्त्रिभिरपि । 

1. 

2, 

3. 

४. 

9 

6. 

८ 

8 

9 

१0. 

1. 

2. 

13. 

44. 

188. २5. लम्भा द्यते । 
188.. 7२3. च पुरुषगणान् कामिततन्तरे । 
3. चतुरोन्तमौ । 
38.., 745. तथाऽधमः संप्रवृत्तकः । 
८98. 74९. स्त्रीणां प्रयोग । 

(38. विज्ञेया पुरुषास्त्विमे । 
7६. दुःखक्लेशसदिष्णुः प्रियवदनः । 

. 198., }प3. रत्युपचारे निपुणो । 
, 88. पऽ. धीरोदात्तः प्रियंवदो मानी । 

1८88., 73. अज्ञातहूद्यतत्तवो ज्ञेयः स्मृतिमान् । 
1६88., 1२5. नापि । 
7९88., वऽ. स च भवेज्ज्येष्ठः । 
१8. सर्वार्थं । 
7२8. नारीणाम् । 

३4. 1२8. मघ्यमध्यमोऽयमित्ति । 98. मध्यम पुरुषः । 



२३६ न्क 

काले दता ह्यवभमानितोऽपि न क्रोधमतितरामेति । 

दृष्ट्वा व्यलीकमात्नं विरज्यते मध्यमोऽयमपि ॥५८॥ 

°अवमानितोऽपि नार्या शनिलंज्जतयाभ्युपेत्यविकृतास्यः । 

| +अन्यतरं संक्रान्ता स्नेहपरावृत्तभावश्च ] ।।५६। 

अभिनवकरते व्यलीके प्रत्यक्षं रज्यते दढतरं यः । 

भ्मित्रेनिवायेमाणो विज्ञेयः सोऽधमः पुरुषः ॥६०॥ 

अविगणितभयामर्षो मुखेप्रकृतिः प्रसक्तहासइच ¦ 

शएकान्तदढग्राही निलंज्जः कमितन्त्ेषु ।।६१॥ 

रतिकलहसंप्रहारेष्वककं शः० क्ीडनीयकः स्त्रीणाम् । 

एवंविधस्तु'0तज्जञेविज्ञेयः प्रवृत्तस्तु ।॥६२॥ 

'उपचारार्थं पुरुषभेदो ज्ञेय इत्यारायेनाह-- चतुरोत्तमावित्यादि । पञ्च 
क्रमेण लक्षयति समदुःख इति । अन्ञातेप्सितहूदय इति गम्भीर इत्यर्थः । ज्येष्टः 
इति यावत् । नन्वन्यदीयं कायंवशात्संक्रामेदित्याह-- स्नेहैति मन्यदीयेन स्नेहेन 
म्णा परावृत्तः तद्विषयो मावोऽभिप्रायो यस्याः । 

1. अयंदलोको }प8. पुस्तके नास्ति । 

2. }प8. अपमानितोऽपि । 

3. 748. निलेज्जः समुपसपंपति तथेव 98. उपसपंति य एनाम् । 
4. 359. सक्रान्तान्तरमन्य"“** “` । 

5. 7१8. सृहदापि ! | 

6. &85., 48. नाम । 

7. 98. प्रकृष्टमावरच । 

8. ?प8. एकान्तदृढता । 

9. 55. 7६९. हारेषु ककरा । 

10. 188. विधिज्ञैः विज्ञेयः सम्प्रवृद्ध स्यात् । }प5. श्रवृत्तकोयमपि ज्ञेयः ४ 
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वयोक्ष्नोऽष्यायः २ केः 

नानाशीलाः' स्वरयो ज्ञेया. गुढायहुदयेप्सिसःः । 

विज्ञाय तु यथा्सच्वसुपसपत्तथंव ताः ।६३।॥' 

भावाभावौ विदित्वाऽथ तञ्नः तैस्तंरुपक्रमेः । 

पुमातुपचरेन्नारीं कामतन्त्रं समीक्ष्य तु ॥६४॥। 

सांस श्चोपप्रदानं च भेदो दण्डस्तथेव च। 

उपेक्षा चेव कतंन्या नारीणां विषयं प्रति ॥६५॥, 

तवास्मि मम चेवासिः? दासोऽहं त्वं चमे प्रिया । 

्रात्मोपक्तेपणश्टतं श्यत्तस्सामेतिं कीतितम्ः ।।६९।।. 

कलि काले प्रदातव्यं धनं विभवर्मात्रयाः। 

भ्यन्निमित्तान्तरकृतं प्रदानं नाम तत्स्मृतम् ६७1 

कि चि 9 

ननु किमनेन, स्वीणां भावन्नानेनेत्याह-- नान्लील्पः इति. अथेनमषेः जगि 
परायः गरढा्िप्रायं हूदयमासाम् । यथास्वमिति यथालयम्ः । भावामावा- 

विति अनुरागविरागौ नारीष्मं विषये. बन्धनं स्वीकारः तं प्रतीति तस्मि. 
न्साध्येः सामादयः उपकान्तः. पञ्च्छोपाया, इत्यथैः \. तान् क्रमेण व्याचष्टे तवा 

स्मीत्यादि । श्रात्मनः उपक्षेपो निजमावप्रदशंनम्,. कालेः ` दिवसेः दत्तव्यभित्िः 

1, ६885. लीलाः । 

2. 1ए88., }प8. गूढाथंहूदयाइ्च ताः । 
3. 78. तच्वं । 

4. 18. ततस्च ताः 99. तु ताः । 

5. 1८69. 78. ततः । 

6. £ 88. चव 78. योग्य । 
7. 38. प8. चव त्वं । 
-8. 1२8. तत्सामेति हि संज्ञितम् 1 1६88. तत्समेत्यभिधीयते । 
-9. 1२६. निमित्तान्तर्संभूतं । 88. सनिमित्तान्तर । 



२३८. नाट्यशास्त्र : 

मेवः स्यात्तत्पियस्येः सोपायं दोषदशंनम् । 

बन्धनं ताडनं श्चापि दण्ड इत्यभिधीयते ।६८॥ 

मध्यस्था मानयेत्ताम्ना भ्लुन्धां चोपप्रदानतः। 

अन्यावबद्धभावां च भेदेन प्रतिपादयेत् ।।६९॥ 

दुष्टाचारे समारन्धं त्वन्य भावसमुत्थिते । 

दण्डः पातयितब्यस्तु ऽमृदुताडनबन्धनेः ।७०। 

[शनायकः पुरुषो वाच्यो नायिकां ताडयेच्च ताम् । 

ताडयेत्तां बुधो नारी रज्ज्वा वेणुदलेन वा।।| ७१॥ 

सामादीनां प्रयोगे तु परिक्षीणे यथाक्रमम् । 
भ 

न स्याद्या च समापन्ना तासुपेक्षेत बुद्धिमान् ॥७२। 

नियमे न सत्ति निमित्तविहेषकृतेन प्रमोदव्यसनादिर्निबन्धनेन दानेन वर्तयती- 

व्यथै: । तस्या योऽन्यः प्रियः तस्य दोषास्तथा दृश्यन्ते यथा तया सत्यत्वेन परती- 
येरन्तिति भेदः तदाहु--सोपायमिति । चतुर्णामुपायानां स्वं स्वं विषयमाह-मध्य- 
स्थामिति किञ्चित् स्निह्यन्ती मिव्यथंः । आनयेत् स्वीकूर्यात् । प्रतिपादयेदिति 
आत्मनि संमुखीभावं गमयेत् । दुष्टाचार इति देशात्पलायनं पुरूषान्तरगृह एव 
वास इत्यादिके । तत्रापि च स्त्रीषु निरपेक्षः स्यादिति मृदूताडनबन्धनेरिति । ` 
उपेक्षाया विषयमाह सरामादीनामिति दण्डनापि हि तत्साम्मूख्यं त्यजति या तस्याः 

1. पऽ. प्रदानं कोपदशंनम् । 

2. फपऽ., 1९89. वाऽपि । 

3. 188. लुन्धामथं (749. लुब्धाया) च) । 

4. 1६ 93., 18. मध्यभावे । 

5. 83. 5. हि। 
6. अयं 88. }प. पुस्तकयोः न दृश्यते । 

7. 748. भवेद्वशषमापन्ना 88. भवेद्रशषगा या तु । 
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चयोविशोऽध्यायः 

मषखरषेण नेत्राभ्यां विज्ञेयो भावचेष्टितेः। 

ढष्यो वापि त्रियो वापि मध्यस्थो वापि योषितार् ।७२।। 

अथंहेतोस्तु वेश्यानां श्रियो वा यदि वा्रिया। 

ध्गम्य एव॒ नरो नित्यं मुक्त्वा दिव्यनुपस्तरियः।७४॥ 

ष्यं त् त्रियमित्याहुः प्रियं] त्रियतरः तथां। 

सुशीलमिति दुदशीलं गुणाढधमिति निगु णम्^ ।।७५।। 

प्रहसन्ती च नेत्राभ्यां यं दृष्ट्वोत्फल्लतारका । 

प्रसन्नमुखरागाच्च लक्ष्यते भावरूपणेः ।।७६।। 

6 [भावाभावौ विदित्वेव निरस्तस्तंरुपक्रमेः | 

यत्नादुपचरेन्नारीं कामतन्त्रं प्रतीक्ष्य तु] ।।७५७॥ 

२३९ ̀  

किच्न्चिदुपेक्षेत बुद्धिमानित्युक्तम् । {कि संबध्यत इत्याह--मरुखरगेणेत्यादि । 

वेश्याचित्तं तु दुलंक्षमिति प्रयत्नपरीक्ष्यमित्थाशये नाह अथंहेतोस्त्विति 1 कि 
सर्वासां वेदयामामयं विधिः नेत्याह--मुक्त्वा दिव्यनृषस्त्रिय इति । ननु वचने 

वेदयाहूदयमूपलक्षेतेत्याह-दवष्ये तु प्रिय इत्याहुरिति । तुरप्यथं । 

ननु किमस्वकार्यहदया एव ताः, नेत्याह--उपचारबलत्वादिति अथंकाम- 

मयादित्य्थः माध्ये वा नो सेवया (?) ननु यद्ेवंभुताः कथं ताः काम्यन्ते 

158, 749. स्वज्खु । 

1६३8. गम्यो हि पुरुषो नित्यं । 

88. अप्य्रियं । 

1६88., 748. निगु णं गुणवानिति । 

२8. अहसन्ती । 

1८ 88. ५068 101 {686 । 



9 नाट्यशास्वम् 

उपचार बलत्वाश्कः विप्रलसभालयेव च।. 

तासु निष्पद्यते कामः काष्ठादग्िरिवोत्थितः ।।७८॥। 

योषितामुषचारोऽयं यथोक्तो वैशिकाश्रयः। 

कायः प्रकरणे -सम्यग्यथायोगं च नाटके ।।७९॥ 

एवं श्वेह्योपचारोऽयं तज्ज्ञैः कार्यो हिजोत्तमाः । 

अत॒ ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामिः प्रकृतीनां तु लक्षणम्? ।८०॥ 

इति भरतीये नाट्यशास्त्रे ्रयोविशोऽध्यायः५ । 

तिणि 

जनैरित्याशङ्कुयावृत्त्यंतदेवाह--उपचारबलत्वाच्चेति । यतो हूदयग्रहुणो चितमुप- 
चारं निन्दती मध्ये च विप्रलम्भयन्ती तस्मात् काम उत्युको भवति । कामा- 

:भिनिवे्ी स इत्युक्तम् । काष्ठादग्निरिति प्रत्युत दुरिचकित्स इत्यर्थः । 

वैकशिकपुरुषाधिकारे प्रवृत्तमध्यायं प्रकृते उपयोजयति योषितामिति । नाटक 
-इति दिव्यवेद्यानां तत्र भावात् पताकानायक्रादिगतत्वेन चेति दिवम्1 

मघ्यायो वंशिकः सोऽयं त्रयो विरतिपूरणः । 

कृतोऽभिनवगुप्तेन भद्रग्रन्थिपदक्रमः ॥ 

इतिः श्रीमहामाहेश्वराचार्थाभिनवगुप्तविरचितायां 

नाट्यवेदवृत्तावभिनवेभारत्यां 

वैशिकस्त्रयोविोऽध्यायः ॥ 

1. 1 98., पऽ. फलल्वाच्च । 

2. पऽ. वापि ६88. चापि 

3, पऽ. विशेषा । 
4. 88. परं 1 

5. {६ 88. चित्रस्याभिनयं प्रति । 

6. बाह्योपचारो नाम पञ्चविशषः । 
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श्रीः 

नाद् यशास्तम् 

चतुविशोऽध्यायभ 

समाप्ततस्तु प्रकृतिर्त्रिविधा परिक्षीतिता। 

पुरषाणासथ स्त्रीणासुत्तमाधममध्यमा ।। १।। 

॥,॥ 

अभिनवभारती--चतुविशोऽध्यायः 

त्रिधा विकल्पनं यस्यां पुमान् यत्रोपचयंते। 

तां वन्दे प्रकृति शम्भोः हक्तित्रयविजृम्भणात् । 

इह कामोपचारः पूवं दशितः कामरच स्त्रीपुरुषहेतुक इत्युक्तम् । स्त्रीणां 
च पुंसां च यद्यपि विचित्रः स्वभावास्तथापि ते प्रतिपदमश्शक्यकलना इति 
प्रकृतित्रयेण ते सवं दाक्यसंग्रहा इति प्रकृतित्रयं वक्तव्यम् 1 तथा चाह समासत 
इति कामोपचारद्च श्यङ्खारपयंवसायी नायकविशेष एवेति नायकमेदा वक्त- 
"च्याः । तस्य च नायकस्यान्तःपुरो बहिर्वा किन्नामधेयः कियान्वा परिवार इति 
सर्वं कविता ज्ञातव्यं नटेन च 1 तदेवं प्रकृतिनायकपरिवारभेदानभिधाय कोऽय- 

-मध्यायोऽस्याभिचारमारम्यते प्रकृत्यादिभेदोपचारो हि स्वरीणां नपुंसकस्य 

#* अस्याघ्यायस्य पाठक्रमो बहुधा भिद्यते । अत्र गायकेवाड-भोरियन्टल- 

सीरिजमृद्रित-पुस्तकानुसारमेवाच्र दीयते । काशीमुद्वितपुस्तकेऽपि 

अयं चतुस्विंशत्तमोध्यायः । 

घत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्रकृतीनां च लक्षणम् । 

नायकानां च स्वंषां चतुर्णामपि तत्त्वतः ॥ इत्यधिको मुद्वितपुस्तके 
-पाठः। श 



२४२ नाट्यशास्त्रमः 

नितेन्वरियज्ञानवती नानाक्निल्पविचक्षणा | 

दक्षिणाधमहालक्ष्या "भीतानां परिसान्त्वनी ॥२। 

नानाशास्त्राथेसंपन्ना = गाम्भीयौ दायेज्ञालिनी । 

त्यागगुणोपेता , जेया प्रकृ्तिरत्तमा ।२। 

लोको पचारचतुरा | शिल्पक्लास््रविशारदा । 

विज्ञानमाधुयेयुता मध्यमा प्रकृतिः स्मृता।।५। 

भुश्वाचोऽय दुःशीला; कु सत्त्वाः स्थलबुद्धयः । 

क्रोधना घातकाश्चैव भित्रध्नाश्चिदरमानिनः४।।५।। 

पिश्रुनास्तदतैशवक्थिरकृतज्ञास्तथालसाः। 

मान्यामान्या० विशेषज्ञा स्त्रीलोलाः कलहप्रियाः ॥६।। 

(काम) चि रहत्वादुपचार; स्नेहव्यवहार इत्यध्यायसङ्कतिः 1 तत्र प्रकृतिव्यवहारं 
तावदाह--समासतस्त्विति । तुव्यंतिरेके--पवं विस्तरेण स्वभावो द्शितोऽधुना 
तु संक्षेपत इति । 

(सोकौपचारेति) । लोकोपचारो व्यवहार (रतस्मिन् च तु) पतत्थव- 
र्यम्) । कृतमूपरक्रारं ये विस्मरन्त्यकृतज्ञास्ते । मान्यामान्ययोरविरेषज्ञा इति 
समासः । 

1. 1६88. दीनानां । 
2. 188. रूक्षाः वचसि । 
3. ए 88. स्वत्पवुद्धिका । 

4. 1८88. चित्रघातकाः ; 

5. ८9७. उद्धता 1 

6. ए 88. मान | 

# 0 9 

न म जत् न मस मषः 

न च क ५ ~ + 



चतुविोऽ्याय २४६ ` 

सुचकाः पापकर्माणः परद्रव्यापहारिणः । 

एभिदषिस्तु सप्ता भवन्तीहाधमा नराः 11७1 | 

एवं `तु ज्ञीलतो नृणां प्रकतिस्तिविधा स्मृता । | 

स्त्रीणां पुनश्च प्रकति व्याख्यास्याम्यनुपूवेश्नः ।।८॥ 

मद्भावा भ्चाचपला स्मितभाषिण्यनिष्टुरा। 

गुरूणां वचने दक्षा सलज्जा विनयान्विता ॥६€॥ 

रूपाभिजनमाधुर्यगं णेः स्वाभाविकर्युताः । 

गाम्भीयेषे्यसंपन्ना  विज्ञेयाऽ प्रमदोत्तमा ॥१०। 

नात्युत्कृष्टैर'निखिलेरेभिरेवान्विता गुणे: । 

अत्पदोषानुविद्धा च मध्यमा प्रकृतिः स्मरता ॥११॥ 

०-५७-9“ को", स» 4. 

पुनश्चेति पूर्वं यद्यप्युक्ता तथापीत्यथेः \ तत्र हि कामोपचाराभिप्रायेण 
प्रकृतित्रे विध्यं व्याख्यातम् । इह तु सवंव्यवहारविषयिति विशेषो दर्यते । 
(तत्र तु) विषयभेदादुत्तमादित्वं (सत्वसमुद्भवत्वात् रस्याः स्निग्धा इत्या- 
दय आहाराः सात्त्विकस्य प्रिया इत्युच्यन्ते । तत्र डि सत््वमाहारविषयमेव 
सहधूमाभ्यवहारादिति । कतकदुकाहारत्रतो मुनिने सात्त्विक इति नापि 
चोरो (?) `घुतगुड (प) योन्नभोजी सात्त्विक इति । वचने दश्लासती गुरूणां 
विषये सलज्जा । नात्युत्छृष्टेरतिश्रेष्ठताहीनेः, अनिखिलैः असमग्रैः । सद्कीणं 

1. ६७5. च । 

९ 
3. 
4, 

5. 
6. 

7. 

188. स्त्रियः । 

1६88. त्वचपला । 

188. भाविन्य । 

1६88. स्मृता 

८६8. सा ज्ञेया । 

188. हिथिलरेभिरेव वृता । 



४४ नाट्यशास्त्रम् 

अधमा प्रकृतिर्या तु पुरुषाणां प्रकोरतिता। 

विज्ञेया सव नारीणामधमानां समासतः ।॥१२॥ 

नपुंसक्स्तु विज्ञेयः स्कीर्णोऽधम एव च । 

1प्रष्यादिरपि विज्ञेया संकीर्णां प्रकृतिद्विजाः।१३॥ 

गहकारश्च विटश््चव ये चान्येष्येवमादयः। 

संकी्णस्तिऽऽपि विज्ञेया ह्यधमा नाटके बुघेः ।। १४॥। 

एता जेयाः प्रकृतयः पुरुषस्त्रीनपुंसकेःः । 

मासां तु संप्रवक्ष्यामि विधानं शीलसंश्रयम् ।।१५॥ 

ठमत्र॒ चत्वार एव स्युनयिकाः परिकीतिताः । ` 

सध्यमोत्तमप्रकृतौ. नानालक्षणलक्षिताः ।१३॥। 

धीरोद्धता धीरललिता धीरोदात्तास्तथैव च। 

धीरप्रज्ान्तकोश्चेव नायकाः परिकीतिताः ।॥१७॥ 

देवा धीरोद्धता ज्ञेयाः ९स्युर्धौरललिता नृपाः । 

सेनापतिरमात्यह्च धीरोदात्तौ प्रकीतितौ ।१८॥ 

न्वी कक कक 9 क 9 कक ककर - र -क--क--9-क--क-क- क-कै कक कक क कक कोक की- कीवी व~क न्क कनकः 

इति । करिचन्मिश्चप्रकृतिः कदिचदधमप्रकृतिरेव । प्रेष्यदिच संकीर्णा इति स्वामि- 
चित्तानुरोधात् । विटोऽप्येवं रकरोऽप्य (चुभरूत) विभवत्वादुत्तममध्यमचेष्टित- 
माचरति सङ्कीर्णः । परमाथंतस्तु प्रेष्यविटश्चकारा अधमा एव । 

परकृतिभेदमभिधाय नायकभेदमाह् श्रत्र चत्वार इति । सुरतविषये संब- 
न्धिग्रहणे । विग्रहं वा सन्धिना दूषयतीति विदूषकः विप्रलम्भनत्वे (कथा) 

1. एऽ8. चेटयादि । 
2. 83. विदूषकः शकारदच । 
3. 98. नाटके ज्ञेयास्ते तज्जः । 
4. 1८535, नपुंसकाः । 

5 {६88 . तत्र । 

6, {35. ललितास्तु नृपाः स्मृताः । 

= भ न नन 4 > ~ ~+ 



चतुविशोऽध्यायः २४५ 

धीरप्रशान्त चिज्ञेया ब्राह्मणा वणिजस्तथा । 

एतेषां तु पनज्ञंयाह्चत्वारस्तु विदूषकः ।। १९ 

(लिमी द्विजो राजजीची शिष्यश्चेति यथाक्रमम् । 

देवक्षितिश्युतामात्यन्नाह्यणानां प्रयोजयेत् ।।२०।। 

विप्र लंभसुहृदोमी संकथालापपेशलाः । 

ध्यसनी प्राप्य दुःखं वा युज्यतेऽध्भ्युदयेन यः ।\२१।। 

तथा पुरुष-माहुस्तं भधानं नायकं बुधाः । 

धयत्रानेकस्य भवतो व्यसनाभ्युदयौ पुनः ॥२२।। 

सपुष्टौ यत्र तौ स्यातां न भवेत्तत्र नाथकः । 

[दिव्या च नुपपत्नी च कुलस्त्री गणिका तथा । | २३ 

एतास्तु नायिका ज्ञेया नानोप्रकृतिलक्षणाः । 

धीरा च ललिता च स्यादुदात्ता निश्यता तथा ।॥।२४॥ 

# , ^) 

विनोदने (नैः) दूषयन्ति विस्मारयन्ति । यथाक्रममिति कमिकमौचित्यमव 
यथोचितं योजना, तद्यथा लिङ्गो ऋषिः देवानाम्, द्विजौ वीरः. सेनापते, 
राजा जीवी राज्ञः, शिष्यो ब्राह्यणस्य । वेषां व्यापारमाह--विप्रलम्भयुहूद 

इति विदूषकः । 

नन्वेकपुरूषसंभव इतिवृत्तं को नायक इत्याह--व्यसनीति । प्राप्य दुखं 
चेति । पूवेमेव न व्यसमेपतितो व्यसनी वा अयमपि तु सुखीभूत्वा दुखं प्राप्तः । 

नन्वेतल्लक्षणमात्रे तिवृत्तेऽनेकस्यापि रामचरित इव सूग्रीवविभीषणयो- 
रपीत्याह यजन्नानेकस्येति । एवं नायकभेदं निरूप्य नायिकाभेदमाह् दिष्या- 

1. 85. लिङ्कानि ते वरजवा । 

2. 88. भूम्पिन सा । 

3. ९98. बाहल्यप्रधानो नायकः स्मृतः । 
4. 1६88. तत्र । 



१ नादूयशासत्रम् 

1दि्या राजांगनाश्चव गुणेयंक्ता भवन्ति हि । 

उदात्ता निस्सृता चेव भवेत्त कुलजांगना ।(२५॥ 

ललिते चाभ्युदत्ते च गणिकाश्चित्पकारिके । 

[प्रकृतीनां तु सर्वासामुपचाराद् द्विधा स्मृताः ।२६॥ 

बाह्यस्चाभ्यन्तरश्च्रेव तयोवेक्ष्यामि लक्षणम् । 

तत्र॒ राजोपचारो यो भवेदाभ्यन्तरो हि सः ॥२७॥। 

ततो श्वाक्षयोपचरस्तु यस्य बाह्यः स॒ उच्यते । 

[अथ राजोपचारे च राज्ञामन्तःपुराधितस् ।! | २८।। 

स्त्रीविभागं प्रवक्ष्यामि विभक्तमुपचारतः।| 

राजोपच।रं ` वक्ष्यामि ` द्यन्तःपुरसमाश्चयम् ॥२६॥ 

महादेवी तथा देव्यः स्वाभिन्यः स्थापिता अपि। 

भोगिन्यः शिल्पकारिण्यो नाटकीयाः सनतंकाः ।५३०॥ 

अनुचारिकाश्च विज्ञेयास्तथा च परिचारिकाः 

तथा संचारिकाष््चव तथा प्रेषणकारिकाः।३१।। 

महत्तयंः प्रतीहायेः कुमायः स्थविरा श्रपि। 

आयुक्षितकाश््च  नृपतेरयमन्तःपुरो जनः ॥३२॥ 

कक कक कक कक ककर क कूर क क 0 -6- + 90 „ककर कके कक क--क 9 क - क कक 

चेति । अथ परिवारभेदमाह-राजोपचारमित्यादि । महादेवी प्रभुत्यायुक्ति- 
कान्तः सप्तदश्षकः स्त्रीगणः, नपुसकादिवर्गोऽष्टाददा । अत एव वक्ष्यति एतदः 

ष्टादशविधं प्रोक्नमन्तःपुरमिति, तद्विषयः परिवार इत्यर्थः । महादेवीत्येकत्वं- 
दभजष्वककि त 

1. ६95. दिष्यात्तं जातयस्तैस्तैः । 
2. 1६85. बाह्य । | 



न्नुविशोऽध्यायः २४७ 

“भख ॒ूभिषिसृता या कुलसीलतनत 
गुणैर्युक्ता वयस्स्था च मध्यस्था क्रोधना तथां ।२२॥। 

मकतया नृप्लीलज्ञा सुखदुःखसहा समा" । 

शान्तिस्वस्त्ययनेभं त्तस्सततं मङ्कलै षिणी ।।३४।। 

शान्ता पतिव्रता धीरा अन्तःपुरहिते रता । 

एभिर्गुणेस्त॒ संयुक्ता महादेवीत्युदाहता ।३५॥। 

"एभिरेव गुणे्क्तास्तत्संस्कारविनजिताः । 

गविताहचातिसोभाग्याः पत्तिसंभोगतत्यराः ।।२३६॥ 

युचिनित्योऽज्वलाकाराः पतिपक्षाभ्यस्ुसकाः । 

वयोरूपगुणाढया यास्ता देव्य इति भाषिताः ।) ३७) 

सेनापतेरमात्यानां श्वुत्यानामथवा पुनः । 

भवेयुस्तनया यास्तु प्रतिसम्मानवजिताः; ।३८॥। 

शीलरूपगुणेर्यास्तु संपन्ना न॒पतेहिताः- । 

स्वगुणेलेग्धसम्माना^स्वामिन्य इति ताः स्मृताः ।॥।३६॥ 

+क कक कक -क--क--क- कक 9-99-9 क 
"कछ 

विवक्षितम् । महादेवीनां क्रमेण लक्षणान्याह अचर मर्धाभिषिक्तेत्यादि । 

सर्वेषां मूर्धनि प्रधानस्थानेत्यभिषिक्ता । वयसि मध्यमे तिष्ठतीति मध्यस्था । 

(अन्तःपुरेति) अन्तःपुरिके बाह्यं च वर्गे अन्तःपुराय हितं कौशल्यसंपाद- 

नम् 1 देव्य इति । महादेवी तु शुङ्गा रोचिता चातीव भवति साभिमुख्यमभि- 

श्रयातीत्याशयेन वासवदत्तादिषु कवयो देवी वाचोयुक्त्या व्यवहरन्ति 1 

ह 1 

1. 1६88. तत्र । 
2. 88. समम् । 
3. ह 35. नृपवल्लभाः । 
4, 1६६५. माहात्म्या । 
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ख्ययौवनशालिन्यः ककंशा विध्रमान्विताः । 

"रतिसंभोगकूशलाः | ्रतिपक्षाभ्यसुयिकाः  ॥४०। 

दक्षा भर्तुश्च चित्तज्ञा ःगन्धम।ल्योज्जञ्वलास्सदा । 

नुपतेश्छन्दवत्तिन्यो न॒ हीर््यामानर्गावताः | ४१।। 

उत्थिताश्च प्रमत्ताइ्च त्यक्तालस्या न निष्ठुराः | 

मान्थामान्यविशेषज्ञाः स्थापिता इति ताः स्मृताः ।४२।। 

कुलकह्ीललन्धपुजामदवो नातिचोइयः। 

मध्यस्था निश्पताः क्षान्ता भोगिन्य इति ताः स्मृताः |! ५२।}' 

नानाकला विशेषज्ञा नानाशिल्पविचक्षणाः । 

गन्धपुष्पविभागज्ञा लेख्यालेख्यविकल्पिकाः ।|४४।। 

शयनासनभभागज्ञारचतुरा मधुरास्तथा | 

दक्षाः सौम्याः स्फुटाः हिलष्टा निश्वृताः शिल्पकारिकाः || ४५।।. 

ग्रहमोक्षलयज्ञा या रसभावविकल्पिकाः | 

चतुरा नाट्यकुशलाहइचोहापोह विचक्षणाः ।।४६।। 

कीनो कीः" -की- कनद" की --क--क -@ ककती क-कै कीन 6 कक 9 क -के- क-कै 9 - कर -- के ककन, 

(स्वगुणैरिति समानं) लम्भिता गुणैरयोजिता (कलाद्यीलव) योभिः । ककंश्ञाः 
सौभाग्यगर्वेण | 

1, {८98. अति। 

2. 1८७8. लेख्यालेश्यविचक्षणाः । 

3. 85, भोग । 

4. 183. स्वरताललयज्ञारच तथाचार्योपसेविताः । 

~= (लव म ४ 
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चतुविशोऽध्यायः 

रूपपौवनसंपन्ना नाटक्षीयास्तुः ताः स्मरताः 

 हेलाभावविशेषाढयाग्सत््वेनाभिनयेन च ।(४७।। 

माधुर्येण च संपन्ना ह्यातोदकुशला तथा । 

श्रञ्खशप्रत्यद्खसंपन्ना चतुष्षहिठिकलान्विता |! ४८।। 

चतुराः प्रश्योपेताः स्त्रीदोषेश्च चिर्वाजिताः | 

सदा प्रगल्भा च तथा त्यक्तालस्या नितश्चमा ।!४६।। 

नानाश्ञित्पश्रथोगजा नृत्तगीत विचक्षणा । 

श्रय  सखूपगुणोदायंधंयंसोभाग्यशश्लीलसंपन्ना || ५०।।; 

पेशलमधुरस्निग्धानुनादिकलचित्रकण्ठा च० | 

समागतासु नारीषु रूपयोवनकान्तिभिः | ५१।।. 

न द्यते गुणेस्तुल्या यस्याः सा नतकी स्मृता । 

स्वविस्थोपचारेषु या न मुख्चिति पार्थिवम् ।*२।। 

विज्ञेया दक्षिणा दक्षा नाट्यन्नैरनुचारिका९ | 

वाय्यापाली छच्रधारी तथा व्यजनधारिणी | ५३१४ 

संवाहिका गन्धयोकत्री तथा चैव प्रसाधिका । 

तथाभरणयोक्ष्ी च मात्यसंयोजिका तथा | ५४ 

२४६. 

1. 1९88. च नतकी । 
2. 88. विहेषज्ञा । 

३. ए 88. अधं । 
4. 88. वीर्यं । 
5. 38. चिच्रकमं कुशला च । 

6. 1६98. शय्यापाली तथाच्युता । 

रसनव्यञ्जनधारिणी संवाहिनी गन्धयोक्त्री तथा + 



श नद्यश् 
एवं चिध्रा भवेयुर्याः ताः ज्ञेयाः परिनच्रारिकाः । 

नानाककषया = विचारिण्यः तथोपवनुसंचराः ।।५५॥। 
देवतायतनक्रोडा प्रासादपरिचारिकाः । ̀  

यामकिन्यस्तथा चेव याश्चैवं लक्षणाः स्त्रियः ।५६॥ 

संचारिकास्तु विज्ञेया नाद्यक्ञैः समुदाहूताः" । 

"प्रेषणेऽका मसंुकते गृह्यगुह्यसमुत्थिते ।।५७॥। 

भनृषेयस्ति नियुज्यन्ते ताः ज्ञेयाः परिचारिकाः । 

सर्वान्तःपुररक्षासु स्तुतिस्वस्त्यथनेन च ॥५८॥ 

या वुद्धिमभिनन्दन्ति ता विज्ञेया महत्तराः । 

सन्धिविग्रहसंबद्नानाचारभ्समुत्थितम् ।५९। 

निवेदयन्ति याः कायं प्रतिहायंस्तु ताः स्मरताः । 

` अप्राप्तरससंभोगा न संध्रास्ता न चोद्भटाः ॥६०॥ 

निभरृताक्च सलस्जाह्च कुमार्यो बालिकाः स्मृताः । 

पुव^राजनयज्ञा थाः पूवेराजा"निपुनिताः ।६१॥ 

शुवेराजानुचरितास्ता वृद्धा इति सुज्ञिताः। 

" "कनक कीक कदी" "कीर क--क-क-"की-क--दीक क ~ क-क ~ क ~क कक कक 9 0-9-90" को- कको की) कदीम कनी 

-श्रयेत्य पिचेत्यथंः  याम्रकिन्यः प्रतिदहूरं जाग्रति याः| 

1. 188. शोगवारिताः । 
2. 85. प्रक्षणैः कामसंयुक्तैः युक्ता गुह्यसमूत्थितैः । 
3. 85. प्रेक्षणीया नू्प्यस्तु । 
4 98. महत्त यस्तु ताः स्मृतः । 
5. ६8. रङ्खं । 
6. ए 38, राज्ञा सवे राजतु । | 
7. ?प5., 185. सर्वानुचरितज्ञाश्च ता वृद्धा इति संज्ञिताः । 
-8. वऽ, कायं" * । [र 
9. 195, संत्ररा । 
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चुतुःत्रिषठ ९ ऽध्यायः 

मण्डागारेष्वध्िकृताः इत््ायुधाधिकूतास्तथा ।६२॥ 

फलमूलोषधोनां च त॒था चेवान्ववेक्षिकीः। 

गन्धाभ रणवस्त्राणां माल्यानां चेव चिन्तका ॥६३॥ 

बह्लाश्चये तथा युक्ता ज्ञेया ह्यायुक्तिकास्तु ताः । 

इत्यन्तःपुरचारिण्यः स्त्रियः प्रोक्ताः समासतः ॥६४।। 

विरेषणविङोषेण तसां वक्ष्यामि वं द्विजाः । 

अनुरषंताश्च भक्ताहच नानापारवसमुत्थिताः ।\६५॥ 

या नियुक्ता नियोगेषु कार्येषु विविधेषु च^। 

भ्न चोद्मटा असंध्रान्ता न लुब्धा नापि निष्ठुराः ।६६॥ 

दान्तः क्षान्ताः भसन्नाकष्च जितक्रोधा जितश्व्रिथाः। 

अकामा लोभहीनाश्चशस्त्री दोषे श्च वि्वजिताः ।\६७॥ 

सा त्वन्तःपुरसंचारे योज्या पाथिववेश्मनि)। 

कारुकाः कञ्चुकौयाश्च तथा वषेवराः पुनः ॥६८॥ 

9९ 

विशेषणमिति विरोषमन्यास्यः, आयुकतिकानां वक्ष्यामीत्यथेः 1 आकाभ्य 
इति परस्य कामयितुमनर्हा अशक्याइच कामिता हि । सवे शंसन्ति आयोज- 
नेष्विति । 

1. 1६88. सायुधा विकृताः । 

5* 

188. चेवान्नवीक्षणाः । 
६83. विज्ञेया युक्तिका स्मुताः । 
र88. प्रयोगेषु न चौदमटाः | 
188. न चौदश्रान्ता न लुब्धा च नातिनिष्टुरमानसाः । 

6. ६985. पूज्यारच ॥ 
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भौपस्थायिकनिर्मण्डा स्त्रीणां प्रेषणकमंणि। 

रक्षणं च कमारीणां बालिकानां प्रयोजयेत् ।।६९।। 

अन्तःपुराधिकारेषु राजचर्यानुवत्तिनाम् । 

सवेवत्तान्त्संवाहाः पत्यागारे नियोजयेत् ॥७०॥ 

विनीताः स्वत्पसत्त्वा ये क्लीबा वं स्त्रीस्वभाविकाः । 

जात्या न श्दोषिणश्चव ते वे वषवराः स्पृताः ।७१। 

ब्राह्मणाः कुशला वधाः कामदोषविर्वजिताः । 

प्रयोजनेषु देवीनां श्रयोक्तव्या नुषः सदा ॥७२॥ 

एतदष्टादशविधं प्रोक्तसन्तःपुर मया । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि बाह्य पुरुषसंभवम् ।।७२॥ 

राजा सेनापतिश््च॑व पुरोधा मन्त्रिणस्तथा। 

सचिवाः प्राडिववाकाञ्चव कुमाराधिङकृतास्तथा ।७४॥। 

एके चान्ये च बहवो मान्या ज्ञेया नृपस्य तु। 

विशेषमेषां वक्ष्यामि लक्षणेन निबोधत ।७५।। 

बलवान् बुद्धिसंपन्नः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

दक्षः प्रगल्भो धृतिमान् विक्रान्तो मतिमांञ्छुचिः ।७६॥ 

भ -क-9-क-9 99 9- कके क क कक करक करक क क के रर कक 9 क कक र कक ककि कको क 

ग्रथ वाह्यपरिवारमाह् राजेति } युवराजोऽत्र राजशन्देनोक्तः । (अमत्य 

1. 188. अधिकारो हि राजभार्यानुवतेनम् । 
2. 88. योगज्ञं नाट्यागारे निवेशयेत् । 
3. 88. भाषिणः । 
4. 88. नियोक्तव्या । 

_.. ~ 3 
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दीधवर्शी महोत्साहः कतज्ञः प्रियवाङ् मृदुः । 

लोकपालब्रतधरः कमेमागं विशारदः ।1७७॥ 

उत्थितश्चाप्रमत्तहच वुद्धसेन्यथंशास्त्र वित् । 

परभावेद्धिताभिज्ञः श्रो रक्षासमन्वितः ।॥७०८॥। 

उहापोहविचारी च नानाशित्पश्रयोजकः । 

[नीतिशास्त्राथकुश्लस्तथा चंवानुरागवान् ।। | ७६९॥ 

ऽधमेज्ञोऽव्यसनी चेव गुणं रेतेभवेन्नृपः। 

[लीना बुद्धिसंपन्ना नानाशास्त्रविपश्चिताः ।८०॥। 

स्निग्धाः पररहायेश्च न प्रमत्ताश्च देशजाः 

श्रलुग्धाश्च विनीताश्च शुचयो घामिकास्तथा ।८१॥ 

परोधो मन्त्रिणस्त्वेभिगुंणे युक्ता भवन्ति हि। 

श्बुदधि माननी तिसंपन्नस्त्यक््तालस्यः प्रियंवदः ।॥८२॥ 

 पररन्धविधिज्ञश्च याच्राकाल विशेषवित् । | 

गदो क--क--क--9--क- कक क -क--क--क--क--क- क -क-क--की- कक क क--की--की--क "कीक ~ कक" -क--क- प -कीके- कक, क की-क--का>- 

इति) अमेति सहायं सहभवाः सहचारिणोऽमात्या इत्येकोऽथेः । अनुराभवानिति 

प्रजासु, प्रजास्वयत्नानुरक्ताः, अनुरागोऽदहि सावंगुण्यमिति कौटल्यः अव्यसनिभिः 

स्त्रीमद्यमृगयाक्षादावसक्ताः । (अथंश्ञास्त्रस्येति ) अर्थशास्त्रस्य योऽथं एकवाक्य- 
तात्पर्यादिना तज्जानाति । पररहार्या इति अभेद्याः । ज्ञानं अथंशास्तरय, (तस्य) 
विधौ (ज्ञानं) विज्ञानं तदधिष्ठानकौशलं लक्ष्यलक्षणाज्ञा इति यावत् । (श्राडि.व 
वाक इति) पृच्छति विवादपदे निणेयमिति प्रायो विवदितारस्तेषां विवेक 

1. 88.. 745. वृद्धः स्मृत्य्थंशस्त्रवित् । 
2. पऽ. नानाशास्ता्थंतत्वज्ञः । 
3. 1१9. कृतज्ञः । 

4. 1२8, शीलवान् सत्वसम्पन्वः ! - ` ` 



अर्थजञास््रा्थकुश्चलो ह्यनुरक्तः कुलौद्भवः। ८६1 

गदेशवित्कालविच्चेव क्तव्यः क्षितिपैः सदा) 

व्धवहाराथेतत्तवनज्ञा बुद्धिमन्तो बहुभूताः ॥८४॥. 

मध्यस्थाश्)मिका धीराः कार्याकायविवेकिनः^ । 

क्षान्ता दान्ता जितक्रोधा भसवंत्र समदनः ॥८५।। 

ईदश प्राडिववाकास्त स्थाप्या धर्मासने द्िजाः । 

उत्थिताश्चाप्रमत्ताहइव त्यक्तालस्या नितश्रमाः ।॥८६। 

उच्यते येस्तैः प्राड्विवाक :, पृच्छेः किववचीति विवपि दीर्े प्राडिति रूपम् । विपू- 
वस्य ब्र तेघेलि विवाक इति । नयोऽार्थशास्तं नयहेतुत्वात् । एवं विनयोऽत्र 
धर्मशास्त्रम् । कुमाराणां राजपृत्राणां रक्षाथंमधिङकृताः । 

एतच्चैषां संक्षेपेण स्वरूपमुक्तं वितत्य तु त्प्रधानेभ्य एव शास्त्रेम्योऽवधा- 

रयेदिति दर्शयति बहस्पत्तिमतादिति बार्हस्पत्यौशनसादेरित्यथंः ! एषामिति 
राजसेनापत्यादीनां कुमाराधिकृतपर्यन्तानां यदेतंज्ञातिव्यसुपहूरणीयं वा संपाद्य 
तदपि बाहस्पत्यादे रभिलक्षयेदिति संबन्धः। 

ननु कियन्तः प्राडिववाका इत्याह सभ्यानां चेति । तन्मतादेव जानीयादि 
त्यर्थः । प्रजानां मात्स्यन्यायाद्रक्षितुं राज्ञोऽधिकारः, मत्स्यो न्यायश्च विवाद- 
निणैयेन रक्ष्यते । तत्र च प्राड्विवाका एव प्रधानम् । तथ। च प्राडिववाको राज- 
स्थानीय इत्ति लोके प्रसिद्धम् । प्रधाने च व्यपदेशं कुकवेन्नुपसंहरति इत्येष वों 
मया प्रोक्तः प्राडिववाकविनिणंय इति । राजोपयोगीति बाह्याभ्यन्तरपरिवार- 
निणंय इति यावत् । 

1. 143. कुलेवतः 188. प्रजासु च । 
2. 1८88. यो धािकस्तथामात्याः कत्तव्याः भूमिपैः सदा । (75. भवेत्से- 

नापतिगुं णैः) 
3. 88. घार्मिकधियः। 
4. 188. }प३. विचक्षणाः । 

$. ह 8९. नोदधता । 
6. 38. मपर; नृपैः । 148. षर्मासनैर्ष्वथं 
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स्तिश्धाः क्षान्ता विनीताश्च मध्यस्था निपुणास्तथा । 

नयज्ञा  चविनयज्ञाह्च अहापोहविचक्नणाः' ॥।८७॥। 

"सवे शास्त्राथसंपन्ताः -कुमाराधिकृतास्तथा । 

बृहस्पतिमतादेषां गुर्णाश्चाभि काक्षयेत्£ ॥८८॥ 
विज्ञेयं भ्चोपहार्यं च सभ्यानां च विकल्पनम् । 

इत्येष वो मया प्रोक्तः पप्राडिव घाकचिनिणंयः ।॥८६॥ 

अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि चित्राभिनयनं पुनः ॥९०॥ 

इति भरतीये नाट्यज्ञास्तर 
पुरत्यपचारो नामाध्याय- 

श्च तुविश: )। 

भध्यायान्तरमासूत्रयत्ि श्रत ऊध्वेमिति । पूनः पूनर्यमभिप्रायो यद्यपि 
सामान्याभिनये चित्राभिनयोऽस्ति तथापि रसस्वमावविशेषो दशितः ! श्युङ्खार- 
तद्वयमि चार्यादीनां हि प्राधान्यं पूवमेव दशितम् । चित्रामिनये तु रसाद्युपयो- 
गिबाह्यवस्तुविषयमेवाभिनयानां भावनारूपं मिश्रीकरणात्मकं समानीकरण- 

मुच्यते । तेन चित्राभिनयः सामान्यामि नयविशेषभ्रुत एवेति शिवम् 1 

चतुविज्ञोऽयमध्यायः किडचित्क्रतविवेचनः । 

मयाभिनवरुप्तेन शिवदास्थैकशालिना ॥। 

इति श्रीमहामाहेदवराचार्यभिनवगुप्तविरचितायां 

नाट्यवेदवुत्तावमिनवमारत्यां स्तरीप् सोपचा रोऽघ्यायस्चतुर्विशः 

88. विशारदाः 1 
1२६. नानारूपैः समायुक्ताः गुणैरेते भवन्ति हि । 
188. कामाद्यविकृताः । 

1६88. अभिलक्षयेत् । 
, 88. चापधूर्य च समास्तारविकत्पनम् }१8. गुणानां प्रविभागकम् । 

वाचि कर्म्॑चैः" * ˆ - * * "विकत्थनम् 

पऽ. प्राग्विधोकादिनिणेयम् । 
88. लक्षणं भूमिकास्वपि । 
5. चिच्राभिनयनं मूने । 
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नाट्यशास्त्रम् 
पञ्चविंशोऽध्यायः 

कनि © मजः 

-श्रंगाद्यभिनयस्येव यो विशेषः क्वचित्-क्वचित् । 

अनुक्त ॒ उच्यते चित्रः स॒ चिन्नाभिनयस्स्मृतः ॥१॥। 

"0क-कैनन्की--की-क-त-क-की--क-क कक कक कक कक क -क 9 --क-क-क-क---क -9--क- क 99 --क--क-क क #--#--क-क कक कर 

अथ पञ्चविशोऽध्यायः 

वागङ्खसत्त्वचेष्टाचित्राभिनयप्रयोगरचनचणः । 

संसारनाटघनायकपुरुषाकारः शिवो जयति ॥ 

सामान्याभिनयस्य चित्राभिनयः शेष इत्युक्तम् । केवलपसामान्याघ्याये 
रसात्मकप्रधानं पदाथेविशेषमभिनयानां समानीकरणम् । इह तु तदुपयोगी विभा- 

` वादिविषयम् । किञ्चैक एवाभिनयः पूवं यो निरूपितः स एव कार्यन्तिरालाभे 
 तद्विरुद्धमथंमभिनयतीति चित्र उच्यते । तद्वेदर्ध्यमध्याये निरूप्यत इति 
स्कतिः । तदेतदाह अङ्कद्यभिनयस्यवेत्ति। अङ्गमिति करणाङ्कहारास्तेषा- 
मभिनयत्वं नोक्तम् । तहि वक्ष्यते-- 

हिखिसारस हंसाद्या स्थले ये च स्वभावतः 

रेचकं र ङ्कहारंश्च तेषामभिनयः***ˆˆ--। इत्यादि । 

आदिग्रहणे विभावादि विभावोऽपि विभावस्याभिनय इति वक्ष्यते । अभिनी- 

यतेऽनेनेत्यभ्िनयः । तस्य च विशेषः उत्तमोत्तमेत्यादिना वक्ष्यते । अभिनीयत 

इति चाभिनयः । यो ह्यन्येनाभिनय उक्तः स इहाभिनयान्तरस्याप्यभिनयत्वे- 

नोक्तो यथा “अलपद्यकपीडाभिः सव्थंग्रहण" मिति। अङ्काभिनयस्येति 
समाहारे वृत्तिस्तस्य विज्ेषौ य उच्यत इति संबन्धः । क्वचिदिति । न सर्वत्र । 

1. 88. भङ्खाभिनयनस्येह । 
2. 58. यस्मात् । 
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उत्तानौ तु करौ त्वा ` स्वस्तिकौ पाठवेसंस्थितौ । 

उद्ाहितेन कश्िरसा तथा चोध्वंनिरीक्षणात्ः ॥\२।। 

प्रभातं गगनं रान्निःः परदोषं दिवसं तथा। 

"तुन् घनान् वनान्तांश्च विस्तीर्णाश्च जलाशयान् ॥३।। 

दिश्ञो ग्रहान् सनक्त्रान् किञ्चित् स्वस्थं च यद्भवेत् । 

(तस्य॒ त्वभिनयः कार्यो नानादुष्टिसमन्वितः ।।४।। 

एभिरेव करर्भुयस्तेनेव क्िरसा पुनः) 

प्रथो निरीक्षणेनाथ (भूमिस्थान् संप्रदीयेत् ।५।। 

स्पञञेस्य ग्रहुणेनेैव तथोल्लुकसनेन च । 

चन्दरज्योर्स्ना सुखं वायुं रसं गन्धं च निदिशेत् ॥६।। 

सः 

"अच्राभेदतः अस्मात्क्वचिदनुक्तोऽसौ विशेषः क्वचित्तूक्त एव “स्वस्तिकविच्युति- 
करणा (१-२१) दित्यादि। य एवाक्षावधिको विशेषः तदेव चित्रममिनयम् ¦ 
यतः संपादयति तत उपचारात् । चित्रािनयस्तत्र तत्र प्र भातादयः सवंलोक- 
साधारणा इति तद्धिषथस्याभिनयस्य सहकारियोगेन चि चत्वं दशं यितुमाह् उत्तानौ 

तु करौ कृत्वेति । (&-१३६) “स्वस्तिकविच्युतिकरणादिशो घनाः खं वनं 
समूद्राइ्च 1 ऋतवो मही तलोच्चं विस्तीर्णं चाभिनेयं स्या” दित्युक्तम् । संयुक्त- 
हस्ते स्वस्तिके । अत्रोत्तानत्वं पाश्वंस्थता शिरसो उद्राहनं दृष्टेरूध्वंता इत्यादि- 
विरोष उच्यते । एवमृत्तरत्र योज्यम् । नानादृष्टीति । कदाचिद्विस्मिता क्वचिच्च 
विहीनेत्यादिक्रमेण ऊर्ध्वं स्वविरुद्धमधस्स्थं त्वित्थमाभिनेयमित्याह् अधोनिरी- 
क्षणेनेति । स्वस्थमिस्युक्तं गगने च मृगाङद्कुादयः पदार्थस्ति कथमभिनेया इत्याह 
स्पशंस्य ग्रहणेनेवेति । | 

. 1९98. पताके स्वस्तिकं तथा । 

1९98. निरीक्षितः । 

1ए83.; 7प3. रात्रिम् । 

{एए38. ऋतुन् घनान्धकारांइच पऽ. जन्तून् व्यस्तान्समस्तांरच । 

पऽ. दृष्टयक्च भवेदिह ` 
पप3. तान्येवमभितो (ने) यानि नानाभावरसा्थतः । 
08. भूयिष्ठं सम्प्रयोजयेत् । 

„ 1८88. ग्रहणं चेव तथोत्सुकधनेन च । 
8 

@ > >, १ >> छ > ~ 



२५० नाट्यचास्वम् ` 

"वस्त्रावकुण्ठनात्सुयं रजोधूमानिलाःस्तथा । 

भूमितापमथोष्णंः च कुर्याच्छायःभिलाषतः ।1७॥।. 

4ऊध्वकिकरदुष्टिस्तु मध्याह्न सुयेमादिशेत् । 

उदयास्तगतभ्वेव  विस्मयार्थेः प्रदशेयेत् ॥८।।. 

यानि सोम्याथंयुक्तानि सुखभावक्तानि च] 

गात्रस्पशेस्सरोमाञ्चंस्तेषामभिनयो भवेत् ॥ £॥' 

यानि स्थुस्तीक्ष्णरूपाणि तानि चाभिनयेत्युधीः० । 

7असंसपरशेस्तथोदेैस्तथा मुखविकुण्ठनेः8 ।। १०।. 
गम्भीरोदात्तसंयुक्तानश्यनिभिनयेद्ब्रुधः'० । | 

सटोपेश्च सर्वश्च गाच्नैः सौष्ठवसंयुतेः ।११॥ 

नकी कक #-न-9- क--क-9-क- कक क कीक 9-9-09 कको 9 ककर - क 09 - कक + 

““किञ्चिदाकूञ्मचिते नेत्रे कृत्वा भरृक्षेपमेव च । 
तथांसगण्डयोः स्पर्शादिति ।” (२२-२८) उल्कवदंसना यस्योध्वं विधू- 

ननं । रज इति धूलिः । उदयास्तमयोः पूवंपरिचिमपवंतयोः गतं सूयं स्मयोऽभिन- 
योऽर्थोऽभिनयत्वेन प्रयोजनं येषामिति विस्मयाभिनयेनिदशंयेदिति यावत् । 
सर्व॑ग्राहकं लक्षणमाह--यानि सौम्याथंयुक्तानीति । सौम्यं येषां प्रयोजनं एतदेव 
स्फुटयति सुखप्रधानस्य भावस्य कृतं संपत्ति्येभ्यः सूुखप्रधानो भावः सोमः 
इव सौम्यसुखायेत्वा्यः । विकुण्ठनः सङ्कोचनैः । गम्भीरोदात्तसंयुक्तानिति 

भावप्रधानो निदेशः । तेन यद्िषयां गांभीयंमूदायुक्तत्वं च । आदावत्र 
गाखाविस्तरः. गन्धवं इत्यात्मनिदंश्ञादिगम्भी रोदात्तप्रसंगाद्राजोचितहाराभि- 
+ पवी तदेशस्थमरालमिति । आद्या धनुनेताकुञ्चितोऽगुष्ठकः शेष 

1. 85. वक्रावगुष्ठनात् । 
2. 1583. अनलान् पऽ. भ्रनिलौ । 
3" {६ 98. तथा चोष्णं । 
4. वऽ. ऊर्ध्वा" **“* । 
5. रऽ. गत्ता । 
6. {< ऽ8., १5. नरः । 

7. १5. अस्पशंनसमुद्रं मेः 
8. 745. विकृणनेः ४98. विधूणंनैः । 
9. ६83. एतान् । 

10. ऽ. पुनः । 
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यज्ञोपवीत देहास्थमरालं हासमादिषठोत् । 

स्वस्तिकौ विच्युतौ हारलग्दामार्थान् निदश्ेयेत् ।।१२॥ 
श्रमणेन प्रदेशिन्या दष्टेः परिगसेन च। 

५अलपद्यकपीडायाः सवधिग्रहुणं भवेत् ।।१३।। 
श्नव्यं श्रवणयोगेन दृष्यं दष्टिविलोकनेः6 । 
शश्रात्मस्थं परसंस्थं वा मध्यस्थं वा विर्निद्शेत् ।।१४॥ 

विद्युदुल्काऽवनरवावि्फ़ालिगाचिषस्तथा । 

श्रस्तांगाक्षिनिमेषेश्चः० तेऽभिनेयाः प्रयोक्तृभिः ॥१५॥ 

य 

भिन्नोध्वंवलिता ह्यन्तराले भारो देहस्य भूप्रणपप्हारो वक्षतः पुनरपि तमेव 

गत्या सवंग्रहणं तयेव लोकस्येति क्मोक्तिं सूवीमुखस्प तादृशः परितो भ्रमणेन 
गमनविशेषमाह् । भ्रमणेन प्रदेशिन्याः दष्टे; सर्वा्थऽभिनयेऽभिनयान्तरमप्याह 
अलपद्यक्रपीडादिरिति । अलपद्मकरब्देन तदडः गुल्यः पीडा करतलेन तासां 
संयोगः, तत्र च बहुत्वं विवक्षितं तेनायमर्थः “ञआवत्िन्यः करतल” (९-९१) 
इति यः अलपत्लव उक्तस्तस्य क्रमेण कनीयः स्यादिति कांगुलीति हस्ततलेन 
संयोजयेदिति । सर्वार्थाभिनयः । एतच्च रूपमलपद्मस्य प्राङ् नोक्तम् । अथ यदा 
कराट्स्न्यन सवंशब्दः प्रवतंते । तद्यथा सवः शब्द इत्यादौ तदा विरोषसहकारि- 
णमाह--श्रव्यं श्रवणयोगेनेति । (२२-७६) “क्रत्वा साचीकृत्वा तां दृष्टि शिरः- 
पादर्वानितमित्याश्रवणयोगः तत्सहितशब्दविषयः सर्वाभिनयः विच्युदादिविषये 
येऽभिनया उक्ताः । तद्यथा “सुची विरलांगुली विद्युति चक्रं च तरिल्लता”(€-६६) 
इत्युक्तत्वात् । तेषां विदेषमाह--स्तेति । वस्तुत्रासाभिनयोऽङ्गानामक्ष्णोश्च 

1. 88., 78. देशे तु कृत्वारालौ करावृभोौ । 
2. 88. विद्युतौ हस्तौ रन्ध्रयामानि निद्शित् । 
3, ऽ. भ्रमणाय“ *** । 
4. 1ट83., अलपल्लवपीडातः 1 षऽ. पीडानाच्चालपद्मस्य 
5. 1८85. श्राव्यं । 
6. ऽ. विचारणैः । 
7. 7 88., 8. आत्मस्थं वा परस्थं वा । 
8. 88, घनरवौ 8. घनस्वो । 
9. 1६89. सरस्ताङ्गा । 

10. }4§. दशंनीयानि योक्तृभिः । 



२९० नाट्यलास्त्रम् 

उदरेष्टितपरावृत्तौ करौ कत्वा नतं क्षिरः। 

1असंस्पहो तथानिष्टे निह्यदष्टेनः कारयेत् ।1१६।। 

वाथुभूष्णं तमस्तेजो मुखशश्रच्छादनेन च । 

रेणुतोयध्यतंगांश्च  श्रमरांक्च निवारयेत् ॥१७॥ 

कुत्वा स्वस्तिकसंस्थानौ पद्यकोज्ञावधोमुखौ । 

सिहंक्षेवानरव्याघ्रश्वायपदादच निरूपयेत्? । १८] 

स्वस्तिकौ च्रिपताकौ तु गुरूणां पादवन्दने। 

6खटकस्वस्तिकौ चापि प्रतोदग्रहणे स्मृतौ ।१९।। 

कक -क-9-क-क-9-क-क-0-9-- ०-9-09 
9-9-99 क-9 99990999 99 श 

"कक ---की" केर 

निमेषः संकोच इति ! विदयुदादिव्यङ्खचमप्यभिनय माहु--उद्र ष्टितपरावृत्ताविति । 

परावृत्तौ समन्तादद्ेष्टितौ क्रमात् मुक्तकनीयस्वाङ्ग.-लिगुणावित्येव प्रागभावे मुष्टिः 

पञ््चाद्भागे तु पराड मुखोऽरालो इति । तत्रा सादितुः स्थितमेवात्र जिह्य- 

इष्टेनेति । जिह्यया दृष्ट! “"लंविता कुञ्चितपुटा शनंस्तियेड. निरीक्षणः निगूढा 

गृढतारा च जिह्या दृष्टि” (»-०८३) रिति “ सिहव्याघ्रं ष्वभिनय'' (९-१२१) 
इत्यूणं नामस्य क्मोक्तिम् । तत्र॒ विशेषमाह--कृत्वां स्वस्तिकसंस्थानाविति । 

पद्यकोकल्लावित्यत्रोत्तराभावे चोक्ते एतत्प्रकृतत्वात् “पद्मकोशस्य हस्ता गल्यः 

कुडिचिता? इत्यूणे नाभः । अन्ये पद्मकोशस्यं व तम नुकं कर्मत्याहुः । त्रिपताकस्या- 

नुक्तं कम दशयति --स्वस्तिकौ त्रिपताकौ च गुरूणां पादवन्दन इति । खटका- 

मखस्य कर्मोबतं “मन्थानडरापकषेणपुष्पापचयप्रतोदकार्याणीति ' (६-६३) । 

तत्र प्रतोदङ्कत्ये विशेषमाहु--खटकस्वस्तिकौ चापि प्रतोदग्रहण इति ॥। 

ति 

1. 1२8. असंस्पशन वानिष्टं । 

2, 38. चिह्लदृष्टेन । 

3. 7२5. संछादनन | 

4. 1६ 88., 18. पतङ्कानां भ्रमराणां च.वारणम् । 

5. 7२8. स्वापदानां निरूपणम् । 

€, 1२5. स्वस्तिकौ खेटकास्यौ तु प्रतोदप्रग्रहादिषु 1 88. केटकास्यौ । 
\ + 



पञ्च विदोऽध्यायः २६१ 

एक द्वि चीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त चाष्टघाः । 

श्नव॒वा दश॒ वापि स्युगंणनांगुलिभिभंवेत् ।\२०॥ 

"दशाख्याश्च हाताख्याश्च सहस्ास्यास्तथैव च । 

पताकाभ्यां तु हस्तःभ्यां प्रयोञ्यास्ताः८ प्रयोक्तुभिः ।।२१। 
“द्ञस्यगणनायास्तु परतो या भवेदिह । 

वाक्याथनेव साध्यासौऽ परोक्षाभिनयेन च २२; 
"छन्रध्वजपभ्ताकाश्च निदेश्या दण्डधारणात्? । 

नानाप्रहुरणं चाथ निर्देश्यं धारणाश्रयम्"० ।२२॥। 

"क 9-क-4-#- 9 -9--न-क--#--9 #- न -द-क- 9-9-५0 कक 0 -क----क-6-क-क-9-#- क 9-04-9 क--9--क--क--9-कत. 

अथ सवेव्यवहारोपयो गिसंल्य।भिनयं प्रद्ंयन्नुक्तपूर्वाणमिव हस्ताना-, 
मनुक्तं कमं दशंयति 1 एतदुक्तं भवति ““सुचीमूखप्रदेशिन्या चतिपतार्कागुलिकां- 
गुलांगलिविधौ ऊध्वंलताष्टकांगुलिचतुष्केण मूकूलहस्तविकासतया चैकादितया 
पञ्चता संख्या, षडाद्किा तु दाम्यां यथा मुकुले सूच्यास्येन षट् यावन्मुकुले 
यौ दशपयेन्ता गणना यावतीति दशपयंन्ता गणना यावत् ततः परन्तु बहुत्वा- 
भिनय एवेत्याह॒-दशा इत्यादि । दरशाभिराख्या येषां तेऽत्र विात्यादयः 

विशेति हि विशति तस्मादत्र पताकाम्यामभिनय इत्याहु दशाख्येति । आद्या- 
दाठ्दोऽवधिवाची । आख्यति प्रतते भावा यावतीति । दहपर्यन्ता गणना 
यावतीति दशपयेन्ता गणना यावतेतः परासा संक्षेपेणा्भिनेया बहुत्वमात्रेणः 
वाक्यार्थ॑शब्दोऽत्र संक्षिप्तमुपलक्षयति । पदार्था हि तत्र संक्षिप्यन्ते । एतन्च 

परोक्षाभिनये । प्रत्यक्षे त्वेककस्य निदेदोनैव गणनेति यावत् । भायतदण्ड- 
ग्रहणमिति (६-६२) 1 खटकामूखस्य सामान्येन कर्मोक्तिम् । तद्विशेष्यं दशे यितुमादः 

लमः ज दा ~ 9 द व ल ध द ^ थ नाल 

~ ग च स ण र ग तथन न्दर 

स १ १ भ ~ ̂. नु ~~ „ 1६98. चऽ. वा | 

188. नव वा दश वा चैव गणानाङ्खलिमंवेत् । 
3. 78. दससंरव्या। [र 
4. ९89. 3. अभिनेयाः । 
5. पऽ. दशम्यै (भ्यो) । 
6. ७98. सा । 

7. 1९85. चित्र । 
8. यऽ. पताकासु निदंदयं दण्डवारणम् , 
9. 88. दण्डधारणैः ।. ` 

10. पऽ. वाप्यनेकधा । 

(> +~ ॥ 0 

1 ~ क त 

षु = > च द 

पि ` १ द 

णन २ ज य ल फ =^ 



९६२ नाट्यशास्त्रम् 

1एकचित्तो ह्यधोदष्टिः किच्चिन्नतशिरास्तथाः । 
सव्यहस्तश्च सन्दंशः स्मृते ध्याने विर्तकिते ॥२४॥ 

उद्ठाहितं क्लिरः कत्वा ष्टुसपक्नौ प्रदक्षिणो । 

[श्रपत्यसूपणे कार्यावुद्धयौ च प्रयोक्तृभिः । | २५॥ 
उद्ाहितं शिरः कृत्वा हंसवक्षत्रं तथोध्वंगम् । 

6 | प्रसादयच्च यं मानं दीघंसत्वं च निर्दिशेत् ॥ | २६॥ 
अरालं च शिरस्स्थाने समृद्ाह्य तुं वामकम् । 
गते निवृत्ते ध्वस्ते च शश्रान्तवाक्ये च योजयेत् ।२५७॥। 
सर्वे न्द्रिथस्वस्थतया  प्रसन्नवदनस्तथाः । 
विचित्रश्भूतलालोकंः शरदन्तु विनिदिशेत् ।२८॥ 
गात्र ०संकोचनाच्चापि सूर्यार्निपटुसेवनात्'" । 

हेमन्तस्त्वेः°भिनेतव्यः पुरुषेमेध्यमाधमेः ।।२६९।। 

 „ › प = आ द क छ दा च छ द दा दा व व 0 

छत्रघ्व नपताकारवेति ! दण्डधारणे एव तत्प्रकारमन्तर्मूतमिट्यथंः । चकारेणा- 

भिनयान्तरमप्यत्र सूचयति । अथशषब्दे च । तद्यथा शिरस उपयंधोमूखः 

पताकछत्रे पञ््चगुल्युध्वंध्वजे सुचीमुख्यांगुलिपताकायां मृष्टिशिखरकपित्थ- 

मृगकशीषंकाद्या यथायोगं प्रहरणेषु योगध्याने स्तोक इति (€-११४)क्वचिद्टिस्मिता 

अपूरवशालिसंपहशं नात् क्वचित् ““ग्लानाभीष्टादशं ना” दित्यादि ष्टिभेदादि 

चाद्यो व्यसनसंभवस्तस्मिन्निमित्ता यावस्थान्तरप्राप्तिः ततो हैतोरिति संबन्धः । 

रुक्षस्येति । उद्वेजनस्य प्रावृडः वर्षारात्रस्य यथा प्रथमे भगे वर्षतु प्रावृडःमेघा- 

म्व) <> 

«© ® ~ © (+ >> ~> > ~~ 

11; 

12 ॥ 

# 1 

, पऽ. एकचित्ते । 
88. शिरः । 

. 85. 1२8. कुर्वीत हस्तसंदशं स्मृतेरध्यानिवितकिते । 
, †प9. हंसपक्ं तथोध्वंगम् । 
पऽ. १068 101 1686. 

. पऽ. प्रासादमूच्छयामानं दीर्घं गवं च निदिशेत् । ६88. ५008 1017624. 
188. श्रुते । | 

. 1९38. षऽ दिकप्रसन्नतया तथा । 

. ६98. चऽ. कुसुम । 

. ८88. संकोचेनेनापि । 
!38., }पऽ. पटवेशनात् । 
198, स्त्वभिनेयः स्यात् पुरषेमेध्यमोत्तमैः । 
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ष्परचविदाोऽध्यायः २६३ 

शिरोदन्तोष्ठकम्पेन गाच्रसंकोचनेन च । 

कलितेश्च सशीत्काररधमरशौतमादिषेत्" ॥३०॥।। 

अवस्थान्तर"मासाद्य कदाचित्तृत्तमंरपि । 

भशौताभिनयनं कुर्याद् वादढ्सनसंभवम् ।)२१।। 
5ऋतुजानां तु पुष्पाणां गन्धाघ्राणेस्तथंव च। 
रूक्षस्य वायोः स्पर्लाच्च शिशिरं रूपयेद्बुधः ।३२॥। 

प्रमोदजननारम्भैरुपभमोगेः पृथग्विधिः6 । 
यसन्तस्त्वभिनेतन्यो नानापुष्पप्रदश्ञेनात् ।२३॥ 

7स्वेदप्रमाजंनेश्चेव  भूभितापेः सवीजनंःः । 

9उष्णस्य वायोः स्पर्शेन ग्रीष्मं त्वभिनयेद्बुधः ।।३४।। 

कदम्बनीपकूटपेः० श्ादलेः सेन्द्रगोपकैः । 

11मेचवातैः सुखस्य प्रावट्कालं प्रदशेयेत् ।२४।। 

कक 

-यत्रेत्ति । निर्घातः आकाशस्फोटः शब्दो गजिताइन्य एव चिह्वभिति पृष्प- 

पुष्पाद्विशेषषडिविशेष इति । तत्कालोचितो वस्त्वाभरणप्रसाधनादि यस्मिन्निति 

वक्तव्ये संबन्धमात्रापेक्षया षष्टी कर्मेति क्वचिद्र. पानुसरणमित्यादिरूपं. यथा 

क्वचिदातपः क्वचिच्चन्द्रोद्योतः । भावानां विभावैरभिनयो यथा क्रोधस्य 

परस्थस्य सूचिमुखांगुल्यादिपरः सन्निद््यिते तदृदारेण क्रोधः । अनेन च 

1२8. कूजितैः श्वासशीत्कारः सीतं हीनो विनिदिशेत् । 
„ ६५8. सम्धाप्तैरुतमेड्च कदाचन । 

, ९. शीतातपाभिनयनं । 

, 1प8. कार्य व्यसनसम्भवम् । एए 38. कार्यं दैवव्यसनसम्भवे । 

, ८88, मधुदानात्तु । 79, 16208 {0115 $%€75€ 28.-- 

रक्षस्य वायोः स्पशेन समाघ्राणेनचैव हि 

ऋतुजानां तु पुष्पाणां शिशिरं दशयेन्नरः । 

. ८88. तथात्व; ! . 

. 1८55. स्वेदाप्रमा्जनाच्चापि । 

, 1६95. सुवीजर्नैः । ̀ 
६85. उष्णाडच वायोः स्पर्शारच । 

0. 83., 718. निम्वकुटजैः । | 
॥1. 95. कदम्बकै्मयूराणां प्रावृषं सन्निरूपयेत् । 

~2 ©+ ८ ~> ध + ! 

निन 00 
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मेघोधः नादं गम्भीरेधर्घाराप्रपतनंस्तदा । 

विद्युनिनिर्घातघोषेश्च ध्वर्षारात्रं सम। दिशेत् ।२६॥ 

श्यद्यस्य चिल्ल वेषो वा कमे वा रूपमेव वा । 

°निरदेश्यः स ऋतुस्तेन इष्टानिष्टाथं दशनात् ॥२७।४ 

एतानुतुनथेवशादश्ेयेद्धि रसानुगान् । 

सुखिनस्तु शसुखोपेतान् दुःखार्थान् दुःखसंयुतान् ।।२३८।। 

१|यो येन भावेनाविष्टः सुखदेनेतरेण वा। 

स॒तदाहितसंस्कारः सर्व॒ प्यति तन्मयम् | ।२३६९॥ 

भावाभिनयनं कूर्याहिभावानां निदशेनेः। 

तथेव चानुभावानां भावसिद्धिः प्रवतिताः०।।४०॥ 

विभावेनाहृतं कायेमनुभावैन नीयते" । 

"केः 

सहाध्याये यदुक्तं तत्राभिप्रायविेषो दशितः । तत्र ह्य क्तं "रिपुदेशे तथैव क्रोध 

(२२-अध्या ) इति । । एवं स्तरेहाख्यपद्यरूपकेन हंसपक्षेणानुभावानां भावसिद्धया 
प्रवत्तितमभिनयं कुर्यादिति संबन्धः ।**" `  "णोऽभिनयः शोकोचितेन मुख विकूण-. 
नादिना । ननु विभावः कथमभिनय इत्याशंक्याह--विभावेनाहूतं कायेमिति ॥ 
विभावः करणत्वादगमक इति यावत् । विभावेन हि कायंमाहूतः । सामग्री हि 
काय व्यभिचरन्ती गमयस्येव । 

10, 98. भावस्यानुगमेन . च | 
11. 88. रूप्यते । ˆ ` 

1. 198., 778. नाद 1 
2. ८88. गम्भीर । 
3. 1६93. वषे रात्रं विनिदिशेत् । } ऽ. वर्षारम्मं समादिशेत् । 

4. ९88. यद् यच्च | 
5. 188. ऋतुः स तेन निदश्यः । ऽ. निद॑शा सहितस्तेन । 
6, 85. प्रयुञ्जीत यथा रसम् । १8. दशेयेद्विरहानुगान् । 
7. 88. सूचितेषु सुखोपेतां दुलातौँ दुःखसंयुताम् । च 
8, 139. सूखोत्पन्नान् दुःखितान् । 

9. 95. ५065 10६ 7०४१. । 

४, 

५ ॐ 

५ ५.1 नवति 6. ~, ५ प ४ 

4 अ £ ‰.. ` 
ह 
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'आत्मानुभवनं भावो विभावः परदश्ञेनम् ।॥४१॥ 

गुरूभित्रं सखा स्निग्यः संबन्धी बन्धुरेव वा । 

अवेद्यते हि यः प्राप्तः स विभाव इति स्मृतः ।।४२॥ 

यत्वस्य संश्रमोत्थानं रघ्यंपाद्यासनादिमिःः । 

पुजनं क्रियते भभक्त्या सोऽनुभावः प्रकीक्तितःऽ ।(४३।। 

एवमन्येष्वपि भ्लेयो नानाकायप्रदक्षंनात् । 

ननु भावः कथमनुभावस्य गमक इत्याह--श्रनुभावेनेति । अनुभवान्तरे 
साहचर्यानुभवात् गमकेमित्येतदमुत्र तत्त्वम् । यद्रक्तं भावसिद्धिप्रवत्ितमनु- 
भावानामभिनयं कुर्यादिति 1 अथ विस्मरणशीलान् प्रति शयु गम्राह्किया भाव- 
विभावानुभावस्वरूपं दशंयति आत्सानुभवनं भाव इत्यादि । आत्मविश्वान्तं 

यदनुभवनं सुखदुःखसंव्द्रपं म भाव इत्यर्थः । आत्मग्रहणात् घटादनुभवनं न 
भाव इत्युक्तं भवति । णिचमन्ये पठन्ति । तत्रा्थः अआत्माचुभाव्यते येन न च 
ताडगथंस्तदस्तीति प्रकर्षो गम्यते । तेन यत्लब्धसत्ता्थंकं चेत् तदवश्यमनुभयते 

सूखादिरूपम् । तदेव भाव इत्युक्तं भवति । 

यत्तु व्यतिरिक्तवस्तुज्ञानं तत्सवं पुखािजनकत्वाद्धिभावः । तदाह विभावः 

परदशंनमिति । तदुदाहरति गुरूमित्रमित्यरादि । गुरदशंने सत्ति विनयग्रहणे 

आदावृत्साह एव मित्रादेयंथो चितं हर्षादनुवि भावत्वं योज्यम् । मित्रं कायंवज्ञान् 

समानख्यातियोयगत्वात् सखा सहां सुक्री उनापरिचितः आवेद्यत इत्यनेन दशंन- 
विषयस्येव भावतेति । प्राप्त इत्यनेन चित्तवृत्ति जन्मनि गुवदिरन्वयन्यतिरेको 
सूचयन् कारणमाह । यत्तवस्येति गुवदिः संभ्रमेण यदुट्थानं प्रत्युद्गमनं बहुवचना- 
दततं सूचकौ यथोचितं भावे संग्रहालिङ्खनादिवचनेनेत्यथंः । उदाहुरणमात्रमेत- 

दिति दशयति एवमन्येष्वपीति । रसेषु शु ङ्कारादिष्विति भाव. एकेन वा ग्रहणे- 

1. 88. पऽ. आत्माभिनयनं । 

2. (ऽऽ. सतु संज्ञितः। 
३. 1९88. स्थानम्यासिनपरिग्रहः । 

4. ६35. वाचा । । 
5. ऽ, इति स्मृतः । | 
6. पऽ. तथा नानाकार्याथंदशेनात् (1८88. कायंत्व) + 
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, विभौ वापि भावो वा विज्ञेयोऽथंवश्ञादृबुधेः ।।४४॥। 

यस्त्वपि प्रतिसदेशो इतस्येह प्रदीयते । 

1सोऽनुभाव इति ज्ञेयः प्रतिसन्देशदशशितःः ।॥४५।। 

एवं भावो विभावो वाप्यनुभावश्च कीर्तितः । 

पुरषं रभिनेयः स्थातप्रमदाभिरथापि वा | ४६) 

स्वभावाभिनयं स्थानं पुंसां कायं तु वंष्णवम् | 

आयतं वावहित्थं वा स्त्रीणां कार्यं स्वभावतः ।४७।। 

4 [ प्रयोजनवह्ाच्चेव श्नेषाण्यपि भवन्ति हि! 

तानाभावाभिनयनः प्रयोगेश्च पृथग्विधैः] ।1 ४८] 

पिपी 
क 

नानुभावः सूचितः । द्वितीयो विकल्पार्थं: अपिक्षब्देन स्थायिव्यभिचारिरूपतां 
समुच्चिनोति । अथंवज्ञादिति प्रयोजनवशात् । 

तनु नियमेनायमस्यारिचत्तवृत्तौ विभाव इति शक्यं वक्तुम् । प्रयोजना- 
न्तरयोगे तस्यं वान्यत्र विभावत्वदर्शनात् । न केवलं प्रत्यक्षेण इश्य एवानुभव- 
रिचत्तवृत्ति गमयति । यावत्परमाणान्तरेण शब्दादिनाप्यविदित इति दशयितुमाह 
 यस्त्वपि प्रतिसन्देदः इति । एतच्चानुमानस्याप्युपलक्षणम् । सन्तमसे हि गद्गद- 
 गुरुसज्जनवचनानुमेयात् । वाष्पादपि हि भवत्ति शोकावगमः। एतदुपसंहरति ` 
` एवमित्यादि । पुरुषैः प्रमदाभिर्वे्युक्तं त्रानावेशयादेषां स्थानमावेदयति । गति 
च दशयति स्वभावामिनय इत्यादिना । शेषाणीति । स्थानान्तराण्यपीति 
यावत् । यदुक्तम्-- | | 

1. 7१३. अनुभावस्तु विज्ञेयः । 
2, 85. }43. दशंनात् । | 
3. $. एवं विभावो भावो वाप्यनुभावोऽथवा पुनः । 
4, 98, ५0९8 10६1686 11. 

5 गप. स्थानान्यन्यानि योजयेत् । 
~ ५ 
1: | + १ 
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9६ ^< ~~~ 2. ~र ~ -” [] 1धैयलीलांगसंपन्नं पुरुषाणां विचेष्टितम् । 

°मृदुलीलांगहारेश्च स्त्रीणां कायं तु चेष्टितम् ।।४६॥ 

-करपादांगसञ्चारास्स्त्रीणां ^तु ललिताः स्मृताः । 

भ्सुधी रइचोद्धतश्चेव पुरुषाणां प्रयोक्तुभिः ॥५०॥। 

"यथा रसं यथाभावं स्त्रीणां भावप्रदश्ेनम् । 

नराणां प्रमदानां च ऽभावाभिनयनं पृथक् ।५१॥। 

भावानुभावनं युक्त व्याद्यास्याम्यनुपुवेशः । 

अर्णलगनेन गात्राणां सस्मितेन च चक्षषा ।।५२॥ 

10तथोतलुकसनाच्चापि हषं सन्दशेयेन्नरः। 

क्षिप्रसञ्जातरोमाञ्चात्'" बाष्पेणावृतलोचना ।।५३।। 

कुर्वत नतंकी हषं ॒भ्रीत्या वाक्यैश्च सस्मितंः । 

उद्वत्तरक्तनेत्रश्च "प्सन्दष्टाधर एव च ॥५४। 

2 > 

0 अ ` अ 2 त 1 भ । 

धयंलीलाङ्खसंपन्नं कृत्वा पुरुषचेष्टितम् । 

प्रयोक्तृभिः प्रयोक्तव्यं स्त्रीणां चेष्टितमन्यथा ॥ 

मादेवलीलाप्रधानैरङ्घविक्षेपैरिति तत्र तथा सिद्धत्वं हेतुमाह--करपादाङ्कसञ्चार 
इति । तुतौ । आलि ङ्खनेन गाच्राणामिति । स्वात्मीयानामेवान्योन्यमासे “ˆ 
णेत्यथैः । करोधस्त्वभिनयेदिति व्यरभिचरितः प्राप्तमिति मन्तव्यम् । रसेषु हि 

1. 7२8. धयंलीलाङ्ग हारं स्यात्पुरुषाणां तु चेष्टितम् । 
2. पऽ. हार च । 

3. पऽ. करपादाद्धसंचारः । 
4. पऽ. सललितो भवेत् । 1८88. तु ललितो भवेत् । 

^ 5. 78. सुधीरस्तु ततोऽपि स्यादृव्यापारः पुरुषाश्चयः । 
6. 1६39. प्रकीतितः । 
7?. {८ 89. ००९§ ०0६ 7624. 

8. 1६68.  शब्दार्थाभिनयः । : 
9५.  93., 748. भावसंथुक्तं । 

10. ७58. तथाल्पकथनाच्चापि हषं संयोजयेत् ब्रुधः । 
;11. 183., 145. क्षिप्रं सञ्जति येमाञ्चा । | 
' 12. 88. नेत्रं च । 
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कको दोकोन््नद्धि 

नादट्यशास्थम्, 

निश्वासकम्पितांगश्च क्रोधं चाभिनयेन्नरः' । 

ध्नेन्नाभ्यां बाष्पपुणभ्थिं चिबुकौऽठप्रकम्पनात् ।।५५। 

शिरसः कम्पनाच्चैव श्कुटीकरणेन च । 
मोनेनागुलिभगेनः माल्याभरणवजंनात् ।।५६॥। 

आयतस्थानकस्थाया ईर्ष्या कोध¢ भवेस्स्त्रियाः । 

निश्वासोच्छवासबहूलं रधोपुखविचिन्तनः ॥।४७।। 
7आकाक्ञवचनाच्चापि दुःखं पंसां तु योजयेत् । 

रुदितं: श्वसितेश्चेव क्षिरोभिर्हुं नेन च ॥।५८॥ 
भभूमिपाताभिघातेश्च दुःखं स्त्रीषु प्रयोजयेत् । 

10श्रानन्दजं चारिजं वा ईष्यसिंमूतमेव वा ।॥५६।) 

11यत्पुवेमुक्तं रुदितं तरस्त्रीनीचेषु योजयेत् । 

12संश्रमावेगचेष्टाभिदइशस्व्रसंपातनेन च ॥६०॥ 
पुरुषाणां भयं कार्य षैयविगबलादिभिः>। 
+“चलतारकनेत्रत्वाद्गाच्रः स्फुरितकभ्पितेः ।६०॥।। 

0 "द त् 

सामान्याभिनयः श्रृद्खारद्रारेण दशितः अत्र तु व्यभिचारिषु दद्यते। दुःख- 
मिति शोकः भुम्यां हस्ताभ्यां च ये घाता हस्तताडनानि तथाभूतंहस्ताभ्यां 
घातास्तं राकाशस्येति शुन्योऽप्यवलम्बनप्रवृततेत्यथंः । विलग्नं कलासंकथितानि 

1. 

शः 

3. 

4. 

9; 

6. 

4* 

8 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

1६95. बुधः| 

1:85. बाष्पपूणेः क्षणच्चैव । 
प8., शिरः कम्पाद्भृकूट्या च नेत्रस्याजञ्जनेन च । 
138. भ्रुक्टीदशंनेन । 
६95. भागेन 

1२58. ई्प्यकोपो । 
188. आकाशवीक्षणात् । 75, आकार्यं वाञ्छनाच्चापि । 
188. स्मि्तश्चैव उरोभिहननेन । 
88. भूमिघाताभिधातंइच । 178. भूमिहस्ताभिस्वेद् (?) देवं । 
38. आनन्दाश्रु समुत्पन्नं ई्प्यासम्भव एवः वा.1 8. आनन्दं ˆ 
चातिरभवमीर्ष्यासिंभवमेव च ।.. , “: + 4. 0, 
१5. मुखमुक्तं रुदितं । ६88. यस्पूवमूक्तं सदिं । „† ८; ¦ .:; 
1१8. भ्रंशमविगचेष्टाभिः। अ 
पऽ. घेर्याय शबलादिभिः। ९83. धेयद्विगबलादिभिः । 



| 

॥ 

4 
१ 
५। 
। 

'पञ्चविशोऽध्यायः । २६६९ 

सन्त्रस्तहूदयत्वाच्च +पारवम्यामवलोकनैः । 
मतुं रच्वेषणाच्चेवमुच्चेराक्रन्दनादपिः ।।६२।। 
भप्रियस्यालगनाच्च॑व भयं कार्यं भवेस्स्त्रियाः । 
ऽ्मदा येऽभिहिताः पूर्वं ते स्त्रीनीचेषु योजयेत् ।।६२३।। 
मृदुभिः ९स्खलितनित्य'माकाशस्यावलंबनात् । 
नेत्रवघूणेनेर्चेव भसालस्येः कथितेस्तथा ॥६४॥। 
गात्राणां कम्पनेश्चैव मदः कार्यो भवेस्स्त्रियाः । 
अनेन विधिना कायः प्रयोगाः भ्कारणोत्थिताः ।।६५।। 
पौरुषः स्त्रीकृतो वापि मावा ह्यभिनयं भ्रति) 

सवं सललिता भावास्स्त्रीभिः कार्याः प्रयत्नतः+० ।।६६॥ 
""घेयेमाधुयंस्तपस्सा भावः कार्यस्तु पौरुषाः । 
चिपताकांगुलोभ्यां तु "वलिताभ्यां प्रयोजयेत् ।1६७।। 
शुकाश्च क्ारिकाहचैव सृक्ष्मा ये चापि पक्षिणः । 
“शिखिसारसहंसाद्याः स्थला येऽपि स्वभावतः ।1६८।। 

८-2-७9 -को-क-को>- चो >~ 

चलिताभ्यामिति मन्थरं चरं चरन्तीत्यारेचितक॑रङ्खहारेरिति तुर्याध्यायनिरू- 
पितंगंतिप्रचारंरिति तदुचिततरेव शिरोग्रीवादिकमंभिः भयोद्वेगौ स्त्रीनीचानां 

= > +~ 

© ¢ ~ ©, ८» 

++ ५ =+ > # ॥ । 

. 9. पाश्वभ्यां तु । 

. 88. त्रातु: रऽ. शत्र । | । 
85. 743. क्रोरनात्। 
ए.35., पऽ. पुरुष । 

. ऽ. मया | 

1८88. ललितः कार्यं । 
88., 78, आकारस्य । 
}98. विलग्नः । ९88. विलापकदितः । 
९58. करणोत्थितः । 
243. स्त्रीणां कार्याः प्रयोक्तृभिः (प्रयोगतः) } 

पऽ. वीयं । 

3. मिलिताभ्यां [६ 85. चलिताम्यां । 

7१5. जुकसारिकानुष्ठानान्सृक्ष्मानन्यांस्च पक्षिणः । 

5. शिखिनः सारसा हंसाः स्थूला येन्ये च पक्षिणः, 
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1रेचकं रगहा रेच तेषामभिनयो भवेत् । 
्खरोष्टराश्वतर्यासिहन्याघ्रगोसहिषादयः ।।६९॥ 

ऽ्तिप्रचाररंगेश्च तेऽभिनेयाः प्रयोक्तुभिः । 

मुताः पिशाचा यक्षाश्च दानवाः सहराक्षसेः ।॥७०॥ 
अंगहारं विनिदश्या नामसंकीतंनादपि । 

अंगहाररोविनिदश्या अप्रत्यक्षा भवन्ति ये ।\७१॥ 
प्रत्यक्षास्त्वभिनेतन्या भयोदेगैः सविस्मयः । 
¶देवाहच चिद्व श्च प्रणामकरणेभ विश्च विचेष्टितैः ।७२।। 
०अभिनेयो ह्यथंव्ञादप्रत्यक्षाः प्रयोगन्नेः6 । 

7सव्योत्थितेन हस्तेन ह्यरलेन शिरः स्पृशेत् ।।७२॥ 
5नरेऽभिवादनं ह्यं तदप्र त्यक्षे विधीयते । 

खटकावर्धमानेन भकपोताख्येन वा पुनः ।७४॥ 
10देवतानि गुरूदेव प्रमदाहचाभिवावयेत् । 
दिवौकसई्च यें पुञ्याः "प्रत्यक्षाश्च भवन्ति ये ॥।७५॥ 

1 [1 11 3 71 

कक क-क-क-क- कक 9-99-99 9-क 9-9-96 ककर --9--क--9-+ क 0-4-96 9-09-9 कक 

राक्षसादिदशेने विस्मयस्तृत्तमानाम् । अत्र च भावादिगता ब्रनुभावाः" 
विशद्ैरक्ता भावैः" ̂ “““" * यथा गदतो रुद्रस्य रौद्राभिनयस्य चेष्टितानि यथा. 

1. ऽ. पक्षाङ्खहा रेवि विधंस्तेऽभिनेयाः प्रयोक्तृभिः । 
2. 788. खरोष्टरार्चेभर्सिहार्च । ऽ. खरोष्टरगोर्वाश्वतरान् सिह-- 

व्याघ्रगजादिकान् । 
. प8. महापशूनङ्ग हार गं तिभिर्च प्रयोजयेत् । 
, ८ 99.. पप. कमं । 
, 88. देवाः प्रमाणकरणैभविद्चापि विचेष्टितैः 78. देवाः प्रमाण~ 
करणं भर्विरच विचेष्टितंर्च ललितंश्च । 
198. चिनह्घं रभिनेया 7१8. अथंवशादभिनेया । 
†प5. प्रयोगेषु । 

98. पाश्वत्थितेन }8. भयोत्थितेन ।। 
६६5. नराभिवादनं 1 

४. नखटास्येन । 

८ न> +> 

6. 

५ 

8, 
9. 

10. 

11. 85. देवताभिर्गुर सचेव प्रमदाभिरच वादयेत् । 
12. 7२5. अप्रत्यक्षाश्च । 
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"तान् प्रमाणैः प्रभावश्च गस्भीरार्थेश्व योजयेत् । 
महाजनं -सखीव्गं विरधूतंजनं तथा ।।७६॥ 
परिमण्डलसंस्थेनः हस्तेनाभि नयेन्नरः । 

|  पवंतान् प्राद्युयोगेन वुक्षांश्चैव ससुच्ितान् ।।७७।। 
प्रसारिताम्यां बाहुभ्यामुन्क्षप्ताभ्यां प्रयोजयेत् । 

| समुहसागरं सेनां. बहृविस्तीणेमेव च ।1७८।) 
? पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यामुलिक्ञप्ताभ्याः प्रदशेयेत् । 
| श्ौयं धेयं च गर्वं च दपेमौदार्यमुच्छयम् ।७६।॥ 

ललाटदेशश्स्थानेन त्वरालेनाभिदशयेत् । 
` वक्षोदेश्ादपाविद्धौः करो तु मगक्षीषेकौ ।1८०॥ 
| श्विस्तीणंप्रहतोत्कषेपौ योज्यौ यत्स्यादपाव॒तम् । 

अधोमुलोत्तानतलौ हस्तौ किञ््चितप्रसारितौ० ।।८१। 
कृत्वा त्वभिनयेद्रेलां बिलार गृहं गुहाम् । 
1" कामं ज्ापग्रहु्रस्तान् ज्वरोपहूतचेतसः>।।८२। 
"एतेषां चेष्टितं कुयदिंगाद्यैः सवृश्ेबधः । 

॥ 

; 

| 
५ 
। 
श्र 

1 
ब 

४ 

सद्रस्य संचिह्लानि यथास्य त्रिशूलं परिमण्डलत्वेन सम्यग् ज्ञातं यस्येति 
प्रकरणादत्र पताक एव विशेषो मन्तव्यः। अ्खाद्येरिति। आदिग्रहणाददष्टि- 
सात्त्विकपरिग्रहः । सदश रिति डोलाहस्तादिरूपैः । विलोलनेरिति चञ्चलेरित्तिः 
कोम मम 

1. पऽ. प्रणा्मश्च प्रभावैश्च गभी राथं प्रयोजयेत् । 
2. ९88., 748. सखिजनं । 

३. ए 38., ऽ. संज्ञेन । 
4. [६ 85., ऽ. विल्लिप्ताम्यां । 
5, 1९88. ततः शौयेञ्च दपंञ्च । }प8, धेयं गौरयं च दपं । 
6. ९88. संस्थेन हस्तौ किचित् प्रसारितौ । 75. संस्थेन द्यरालेन 

विनिदिरोत् । 
7. पऽ, अपावृत्तौ 88. 0068 001 1684 वक्षोदेशाद् ̂  “ˆ ` “प्रसारितौ 1 
8. 1६88. 8. विस्तीर्णय दुतक्षिप्तौ । 
9. 78. प्रदशयत् । 

10. 155. कृत्वा निदशंयेत्तत्तद् गृहध्वान्तं बिलं गृहाम् (2ष8. प्रदशयेत्तद्त्) ।. 
11. 858. कामपाक्ञगृहुग्रस्ता । 

12. < 98., }पऽ. मानसाः । 

13. 1६88. तेषामभिनयः कार्यो मुखमात्रविचे।ष्टतेः । 7१8. एवंविधा नराः 

ये च तेषां कार्य विचेष्टितैः । 
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दोलाभिनयनं कूयहिलायास्तु विलोलनेः' ॥ ८३ 
संक्लोभेण च गान्राणां रज्वश्वाग्रहणेन चः) 

भ्यदा चगवती डोला श्रत्यक्षा पुस्तजा भवेत् ॥८४॥ 

श्रासनेषु प्रविष्टानां कतेव्यं तत्र डोलनम् । 

आकाशवचनानीह  वक्ष्याम्यात्मगतानि च ।८५॥ 

अपवारितकं चेव जनान्तिकभ्यापि च| 
6दूरस्थाभाषणं यत्स्यादश्ञरीरनिवेवनम् ।८६।। 

परोक्षान्तरितं वाक्यभ्ाकाशवचनं तु तत्। 

तत्रोत्तरकृतेर्वाक्यैः संलापं संप्रयोजयेत् ।।८७॥ 

नानाकारणसंयुक्तैः 9१कान्यभाव समुत्थिते: । 
"णहूदयस्य वचो यत्तु तदात्मगतमिष्यते ।८८॥। 
"'सवितकं च तद्योज्यं प्रायशो नाटकादिषु । 

( 

4 
५ 

| 
0 
1 
/ 

¢ # 
३ 
ॐ 
3 

{ 
1 
(५ 
| 

५ 

~ न श्न च न~ 
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भावः| अथ वाचिकप्रसंगाच्चित्राभिनयं वक्तुं प्रतिजानीते आकाशवचनानी- 
त्यादि । दुरस्थेन रङ्खमघ्रविष्टेनैव पात्रेण सहाभाषणमत एवाह अशरीरं यन्नि- 
वदनमिति । परोक्तेन प्रविष्टपाच्रसंबन्धिन्यान्तहितं व्यवहितम् । नन्वप्रविष्टस्य 
संबन्धिवचनं केनोदीयंत इत्याशंक्याहु-- त त्रोत्तरफृतेरिति । उत्तरत्वेन यानि 
छृतानि वाक्यानि मैवं ब्रवीषि” इति तैः प्रयोजयेदिति प्राक् प्रविष्टस्यैव 
पात्रस्य कतृ त्वं परक्तवचनमनुभाषणच्छायाप्रविष्ट एवं ब्रु यादिति तात्परयम् । 

1. पऽ. दोलानां त्ववदोलनैः । 
2. (88. रज्ज्वा; प्रग्रहेण च । 48. रज्जुप्रग्रहुणेन च । 
3. 98. तदा कम्पवती दोला । 
4. ६88. }प३. भवेत् प्रत्यक्षसंश्रया । 
5. 7ए5$. असनैरूपविष्टानां कार्यं तत्रापि दोलनन् । 
6. }48. दूरस्थान्वेषणं । 
7. ऽ. निवेशनम् । 

-8. 1२8. यच्चापि । 
9. प, रस । 

10. पऽ. हूदयस्थं स वैँ । 
11. & 95. पऽ, ५0 101 7684. 
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निगूढभावसयुक्त'मपवारितकं स्मरतम् ।।८६॥ 

कायेवशादश्नवणं पाश्वगतेेज्जनान्तिकं तत्स्यात् । 

हूदयस्थं सविकल्पं भावस्थं चात्मगतमेव ॥६०॥ 

“इति गढाथंयुक्तानि वचनानीह नारके । 

"जनान्तिकानि कणं तु तानि योज्यानि योक्त्॒भिः ॥६१॥ 

“पुवेवृत्तं तु यत्काय मयः कथ्यं तु कारणात् । 

| "कणंप्रदेशे तद्वाच्यं. मागात्तत्पुनरक्तताम् ।।९६२॥ 

अव्यभिचारेण० पठेदाकाशजनार्गन्तिकाट्मगतपाठचम् । 

¦ परत्यक्षपरोक्षकृतानात्मसमुत्थान् परकृतांहच ।६३॥ 

| हस्तमन्तरितं कृत्वा चिपताकं प्रयोक्त॒भिः । 
जनान्तिकं प्रयोक्तव्यमपवोारितकं तथां? ॥६४॥ 

*स्वप्नायितचाक्थाथस्त्वभिनेयो न खलु हस्तसंचारैः । 

भ्सुप्ताभिहितरेव तु वाक्यार्थः सोऽभिनेयः स्यात् ॥६५॥ 

 निगरढमावो निशूढनं सं्वंषाों यन्निगूह्यते एक एव श्छणुयादिति तंदपवारितं 

` जनान्तिकं एकान्तिंकंत्वं चंकस्यैवं निंगरह्यत इति विशेषः ॥ 

अन्ये त्वाहुः । उभयमित्येतज्जनोन्तिकमेवं । यावती हि जनस्य तद्र्तये 
तावतोऽन्तिके ` सामीप्ये तदुच्यते । मपवारितकं तु तदुच्यते यत्रं तूहात्वरः 
मुदिश्य नोच्यते । अथ च परः श्रुणोरिवत्ययमेवाशयो वचने तदपर्वारितर्क॑ तेनं 

1, 198. संसक्तं । 
2. {£ 88., 78. यानि गुह्याथं । 
3. 188. कणे निवेद्यमेवमेवमित्यभिधाय च । 
4. }प8. सकृदुक्तं तु यत्कार्यं भूयः कस्मात् । 
5. 1१8. तत्कणे श्रावयेद्येन न याति पुनरुक्तताम् । 
6. {६ 8६. पदै राकाह्जनान्तिकात्मगतवाक्यैः पऽ. यावदाकादाजनं निका- 

गत्मगतपाठात् । 
7. इतोऽग्रे श्लोकपञ्चकं 7 88., पऽ. पुस्तकयोरधि क दश्यते । 
8, 88. स्वप्नायितेषु भावाः कत्तव्याः । 
"9. 1८58. सतत्वाभिनयेनैन वाक्यार्थेनैव ते साध्याः ।' 



२७४ नाट्यशास्वम्, 

मन्दस्वरसञ्चारव्यंषताव्यक्तं "पुनरक्तवचना्थम् । 

ूर्वानुस्मरणक्तं कार्यं स्वप्नाञ्चिते पाठ्यम् ॥६६। 

परशियिलगुरकरुणाक्षरघण्टानुर्वरितवाक्यगद्गदजं : । 

यहिकषकाश्वासोपेतां काकुं ्रर्यान्मरणकाले ।॥६७॥ 

हिक्कादवासोपेतां भृच्छीपगसे मरणवत्कथयेत् । 

प्रतिमत्तेष्वपि कायं तद्रसस्वप्नायिते यथा पाद्यम् ॥६८॥ 

वृद्धानां योजयेत्पाट्थं गद्गदस्वलितक्षरम् । 

ऽमअसमाप्ताक्षरं चव बालानां तु कलस्वनम् | ६६ 

6नानाभावोपगतं मरणाभिनये बहुकीतितं तु । 

विक्षिप्तहस्तपादे न्यते: सन्नैस्तथा कायम्" ।॥१००॥। 

व्याधिप्तुते च मरणं निषण्णगत्रस्तु संप्रयोक्तब्यम् । 

हिक्काहवासोपेतं तथा पराधीनमाच्रसंचारम् ॥१०१॥ 

निगूढेन भावेनाशयेन संयुक्तमव्यभिचारेणेत्युक्तपूवं कालादिसवमव्रानुसरे 

दिति यावत् । न खल्विति । न तत्र हस्ताभिनय इत्यथः । सुप्ताभिहितंरि्युक्तं 
तानि लक्षणतः कथयति भन्दस्वरसंचार रित्यादि । पूर्वानूस्मरणेन कृतं 

प्रयुक्तं प्रशिथिलानि स्वस्थानतो भ्रंशमानानि गुरूणि स्वकमण्यचतुराणि 
याति निहयाग्रोपाग्रमध्यमूलानि तेषां संबन्धीनि यान्यक्षराणि तथा 

ते. चलद्धण्टावदनुकरणं प्रधानं यद्वाक्यं तत्र यो गद्गदस्वरभेदः ततो येः 

जातास्तारमन्द्रादयः उदात्तानुदात्तादयक््च तंरुपलक्ितां मरणकाले काक. 

कुर्यादिति संबन्धः । कलस्वनमिति मधुरस्वरम् । + 

1. 1८88. 1२3. दि सक्तं । 

2. एपऽ. कास । 
3. (६.88. सनवेक्षितमूच्छनं मरणम् । 
4. रऽ. सलिलाक्षरम् । 

5. 8. अस्पष्टवणसंयुक्तं । 
6. 88. कथनीयो नानाभावतो । 
7. ६६8. गारैः । 

8. 188. मनवेक्षितगात्रसंचारम् । 

> 7 

अ अ. 4 
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पञ्चविदोऽध्यायः २७५ 

"विषपीतेऽपि च मरणं कायं विक्षिप्तगा्नकरचरणम्ः । 

विषवेगसंप्रथुक्तं विस्फुरि तागक्रियोपेतम् ।।१०२॥। 

प्रथमे अवेगेका््यं त्वभिनेये वेपथुदहितीये तु। 

दाहस्तथा त्रतीये विललिलिका स्याच्चतुथं तु ।१०३।। 

फनस्तु पञ्चमस्थे तु ग्रीवा षष्ठे तु भज्यते! 

4जडता सप्तमे तु स्थान्मरणं त्वष्टमे भवेत् ॥ १०४1) 

तत्र प्रथम्वेगे तु क्षामवक्रकपोलता। 
=| 

कृशात्वेऽभिनयः कार्यो वाक्यानामत्पभाषणम् 11१०१।। 

सर्वागवेपथ् च कण्डयनं तथागानाम्ः। 
विक्षिप्तहस्तगात्रं दाहं चेवाप्यभिनयेत्त् ।।१०६॥ 
उद्र तनिमेषत्वादुदगारच्छदेनंस्तथाक्षेषेः । 

अव्यक्ताक्षरकथनः विलट्लिकामभिनयेदेवम् ।। १०७॥। 

7उद्गारवमनयोगेः क्षिरसश्च विलोलनेरनेकविषैः । 

[5फनस्त्वभिनेतव्यो निःसंज्ञतया निमेषेश्च ।।१०८॥। 

ग्छन्व्कोनकी-क-की--क कीक कीक "कक क 9 कक क -9 कक --क-क 9 -क--9-क-9 ~क कक की--9 ककन 

एवमाकाशभाषितमात्मगतमपवारितं जनान्तिकं कणक्तिं स्वप्नायितोक्तम्- 
रणमूर्छामदभाषितं वृद्धनालोक्तमिति वचनगतं चिश्राभिनयमुक्त्वा मरणप्रसद्ेन 
तद्गतमपि कथयितुमाहु--नानाभावोपगतमिति । विषं पीतमनेनेति विषपीतः । 
तत्रैतस्य दष्टकस्याप्युपलक्षणम् । विषस्य वेगाक्रमणेन धातुषु रसादिष्वोजः- - 
पर्यन्तेषु सञ्चरणं प्रथमे वेगे यत्करृश्षत्वमत्राभिनयः कायं इति संबन्धः । चलति 
कामिला छदिः प्रारम्भ दवान्तरो दाह वायद्रेकः अंसयोः कपोलाभ्यां स्पर्ण- 

1. 48. विषवेगे । 
2. पऽ. गात्रकरणं च । 

3. पऽ. योगे कार्य । 
4. 1६88. जउतां तु सप्तमे वं प्रोक्तं मरणं तथाष्टमे चव । 
5. ९959., १9. 4111685 20801प्र{ल. 

6. ऽ. दाहं नाटये प्रयुञ्जीत । 
7. पऽ. वमतोद्गारनिपा्तंः । 
8. {<89. ५068 ००६ €. 



६७२ नाट्य्ास्म् 

1अंसकपोलस्पक्षेः शिरसोऽय विनामनं शिरोऽपांगः ।] 

सवं न्द्रियसं मोहाञ्जडताभेवं त्वभिनयेत्त॒ ।१०६।। 

संमीलितनेत्रत्वात् व्याधिविवृद्धौ भुजंगदशनाहा^ 1 

एवं हिष्नार्यधमं मरणानि बुघेः प्रयोज्यानि ॥११०॥ 

6 [खंश्रमेष्वथ रोषेषु शोकवेशकृतेषु च) 

यानि वाक्यानि युज्यन्ते पुनस्क्तं न तेष्विह ।१११॥ 

श्साध्वहो मांच हिषेति कि त्वं भामावदेति च। 

एवंविधानि कार्याणि द्ित्रिसंखयानि कारयेत् ।॥ ११२ 
न + गेलं $ = न्नुः 

परत्यंगहीनं यत्काम्यं विकृतं च प्रयुज्यते । 

न॒ लक्षणक्तम्तत्र कायेस्त्वभिनयो बुधैः ।११३॥ 

भावो यश्नोत्तमानां तु न तं मध्येषु योजयेत् । 
यो भावश्चेव मध्यानां न तं नीचेषु योजयेत् ।॥११४॥ 

^ 1 1 2 क 

संबन्धादित्य्थंः । शिरसो भङ्गो ग्रीवासन्धिविच्धुततिस्ततः ।` पुनसक्तं. न 
तेष्विति दोषायेति शेषः । तदुदाहरति साध्वहो इत्यादि । तत्र शन्दपुनरुक्तं 

साधुसाध्वित्यादि । अरधपुनरक्तमहो साधु भद्रं चेत्यादि । प्रतयङ्गहीनमित्यादि । 
प्रहसनप्रधानतया यथा प्रत्यङ्खेन केनचित्संस्का राशेनाहीनं कार्यम् । अत एव 
विकरृतत्वाद्धासप्रधानं तत्राप्यभिनयोऽप्यलाक्षणिको हासायैव यथा तथापि 

1. &85, 4068 101 768. 

2. 7पऽ' सरवेन्द्रियमूढतया । 
3. 98., 75. प्रयुञ्जीत । 
4. 1९85. दंशनाद्रा । 

7१8. नाट्ययोगे । 

संभ्रमेष्वथ इत्यारभ्य रलोकपंचकं ‰ 88. पुस्तके नास्ति । 
2७. युञ्जीत । 

पऽ. साध्वतो मुञ्च हाहेति किया या वदेति च । एतानि 
वचनानीहू*“**“" "` । 

2१5. प्रत्यंगृहीतं । 
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। 

पञ्चविरोऽध्यायः २७७. 

पथक् पुथग्भावरसे रात्मचेष्टासमूत्थितंः । 

ज्येष्ठमध्यमनीचेषु "नाट्यं रागं हि सच्छति ] । ११५॥ 

-एतेऽभिनयविज्ञेषाः कतंग्याः सत््वभावसंयुक्ताः । 

अन्ये तु लौकिकायेतु ते सर्वे लोकवत्कार्याः ।११६॥ 

नानाविघेयेथा पुष्पमालां? ग्रश्नाति मात्यकत् । 

अंगोपांगे रसंभविस्तथा नाट्यं प्रयोजयेत् ॥ ११७॥ 

या यस्य लीला नियता गतिच 

°रगघ्रविष्टस्य निधानयुक्तः । 

तामेव कर्यादिविभुक्तसत्त्वौं 

यावन्नरंगास्प्रतिनिवु तः स्यात्” ।॥११८॥। 

अथ सर्वानुग्राहकं सामान्यलक्षणमाह-- भावो य उत्तमानामित्यादि । 

राणं गच्छतीति । सवस्य रञ्जकं भवतीति यावत् । सामान्याभिनयशेषत्वं 
तदुक्ताथात्तन्मूखेनोपसंहारदिश्ा चित्राभिनयस्य दशेयति एतेऽभिनय- 
विशेषा इति । सत्त्वभावसंयुक्ता इत्यनेन सत्त्वातिरिक्तोऽभिनय इत्यादि 
स्मरति । नानाविधेरित्यभिनयानां समानीकरणं चिच्रत्वं च दशितम् । करमा- 
त्क्रम॒श्रमवशादुपचितत्वपरित्यागः प्रयत्नेन परिरक्ष्य इत्येतत्तात्पर्येण इ्लोकं 
पठति या यस्य लीला नियता गतिश्चेति । विमुक्तसत्त्वौ त्यक्तावष्टंमं प्रति 
निवृत इति निवृ त्तिवंक््यते इति । वृत्तो विषयाज्जनदेनिवतंते । तेन 

1. षऽ. भवेन्नाद्ये तु रागक्त् । . 
2. 748. श्रमिनयपरिशेषाः । 
3. ?प8. सवं भावसंयुक्ताः । 1८38., सतत्वभावयुक्ताः स्युः । 
4. 1९ 85., 75. लोकतः साध्याः 
5. ८ 99., 9. माल्य । 

6, पऽ. रङ्खप्रवृत्तस्य । 
7. 1६898. †ऽ. यावन्न रङ्खाल््रतिनिःसृतः स्यात् । 



२७८ नाट्यशास्त्रम् 

एवमेते मया प्रोक्ता "नाट्ये चाभिनयाः कमात् । 

“अन्ये तु लौकिका ये ते लोकाद्ग्राह्याः सदा बुधः ।॥११६॥ 

लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् । 

भ्वेवाध्यात्मपदाथेषु प्रायो नाट्यं प्रतिष्ठितम्* ॥ १२०॥ 

भ्वेदाध्यात्मोपपन्नं तु शब्दच्छन्दस्समन्वितम् । 

लोकसिद्धं भवेत्सिद्धं नाट्यं लोकात्मकं तथा” ॥१२१। 

नि 

0 
छ, प 

हि 9 

रद्का्यावन्तिवु तो निष्क्रान्तः स्यादित्य्थः। किमेतावानभिनयप्रकारः नेत्याह 
श्रन्ये त॒ लोकिका इति। ननु किमन्नं लोकः प्रमाणमित्यारंक्याह--लोको 
वेदस्तथाध्यात्ममिति । लोकसिद्धानि प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणानि लोकशम्दे- 

नोच्यन्ते । वेद इति तु यथास्वं नियतरूपो लोकप्रसिद्धोऽप्यागमो ग्रथा न्यायेषु 
धनुर्वेदः स्वरलालादो गान्धवेवेद इत्यादि । अध्यात्मं तु संस्थं वेदनं वेदाध्या- 

त्माभ्यां प्रमिता ये पदार्थाः तेषु नाट्यं प्रतीतमित्यत्र हेतुमाह वेदाध्यात्मोपपन्नं 
त्विति । तुर्हेतौ । समन्वितमिति भावे । एतदुक्तं शब्दसमन्वयो व्याकरणाभि- 
धानैनागमेन सिद्धः । छन्दस्समन्वयस्तु स्वसंवेदनेन । भ्रव्यता हि तद्विदा 
स्वसंवित्सिद्धावुत्तेषु प्रगीतानामिव रागभाषादीन् नीयते । एतच्चागमस्ववेद- 
नयोः प्रमोपलक्षणमात्रं । अथ लोकं ` प्रमाणयितुमाहु--यल्लोकसिद्धामिति । 
यल्लोके सिद्धं तत्सिद्धं न \ तच्कस्यचिदसिद्धमिति यावत् । न हि लोकप्रसिद्धि- 
मपह्लोति करिचत्समथैः। सुविप्रतिपन्नस्यापि तदपह्नवे काष्टपाषाणतापत्तिप्रसं- 

गात् । तथेति } तत एव प्रकारादधेतोर्लोकात्मकं लोकानुकीतंनरूपं नाट्यमित्युक्तम् । 

क य् 

^ ~ 11 

1. 198., वागद्धाभिनयाः कमात् । 9. भावाः ह्यभिनयं प्रति । 
2. 195. नोक्ता ये च मया तत्र लोकाद्श्राह्यास्तु ते बुधैः । 25. नोक्ता 

येऽपि तु तेऽष्यत्र लोकादग्राह्यास्त् पण्डितः । 

3. कऽ. लोकाध्यात्म"“* "1 

4. }{8. व्यवस्थितम् । 
5. 7१8. तदष्यात्माभिसंभूतं । 

6. &83., लोकस्वभावजम् । ?प§. लोकात्मकं त्विदम् । 

१.५ श 7 1 1" क क रकककाककककककाकक 
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न॒ च शयं हि लोकस्य स्थावरस्य चरस्यच। 

शस्त्रेण व्निर्णेयं कतु भावचेष्टार्विधि प्रति ॥१२२॥ 

नानारीलाः प्रकृतयः श्लीले नाटघ प्रतिष्ठितम् । 

त स्मास्लोकप्रमाणं हि विज्ञेयं नाटचयोक्तृभि^ ॥१२२॥ 

°एतान् विर्धीरचाभिनयस्य सम्य- 

6ग्विज्ञाय रंगे मनुजः प्रयुक्ते । 

स नाटचतत्वाभिनयप्रयोक्ता 

संभानमग्यं लभते हि लोके । १२४) 

भ 32 3 द त वा नि 

ननु लोकेन च यत्परत्ययं तदागमेनेव प्रमितम् । तत्कि पुनलेकिनोक्तेनेत्या- 
शङ्कुघाह- न क्षक्यो लोकस्येति । शीलः स्वभावः । प्रकृतनुपसंहरति तस्मास्लोक- 

प्रमाणं हि विज्ञेयमिति । एतान् विधीनिति। सामान्याभिनयात् प्रमृत्येवद- 
ध्यायपर्न्तं ये कर्तव्यतारूपाभिनयानां विधय उक्ताः तान् सम्यग् विज्ञायेत 

वदन् कोहलादिशास्त्रलक्षयप्रवाहसिद्धमपि चित्राभिनयं सूचयति । ततर्चोदाहर- 

"णार्थान् दशेयामो माभूत्सम्प्रदायप्रवाह् विच्छेद इति । 

मूख्याम्याशे हंसपक्षात्स्कन्दो वा शक्तिदशंनात् । 

संमूखौ खटकौ पादेवंद्रये शाद्धिनिरूपणम् ॥ 

1. इतः पूर्वं देवतानामृषीणां च इत्यादि इलोकचतुष्टयं क--न पुस्तकयो- 

रधिक इश्यते ॥ 
2. ?प8. नियमं कतु नानाचेष्टाविधि । 
3. 88. कर्तव्यं । }२8. ज्ञेयं नाट प्रयोक्तृभिः । 

4, 188, 1625 66 2 207४021 ४८56 एवं भावानुकरणे इत्यादि । 

5. 88. येऽभिक्रमर्योभिनयं तु सम्यक् । 18. नाट्यप्रकाराः कथिता 

मयेते । 
5. विज्ञाय सम्यक् मनुजैः प्रयोज्याः । 

नाटचस्य तत्वानुगतः प्रयोगः संमानमग्रच' लभते हिरण्यम् । 



८० नाष््यशास्त्रम्ः 

लीलालोकितसंदंशयुग्मेन , कुसुमायुधम् । 

रुद्रवद्रूपयेद्दु्गां चतुरेण सरस्वतीम् 

०००७००५ ५०७७०७० ७०५०५०४ खटकेत तथा श्िम् 

गौरीं च द॑ष्टूया देवीं वाराहीमिति मातरः ॥ 

परदशर्यात्तत्तदुचितत्राहम्यापिगतलक्षणेः । 

 सूचीहंस्ताडः गुलिकाद्विनन्विनींस्यान्नयोन्नता ॥ 

तसप्रोत्तानाधोमुसेन तिंपताकामुखेन तु । 

शङ्खा तथैव न्नतुरेणास्यां सपेक्िरोदयम् ॥ 

उपर्युपरि डोलं स नेतिर्यग्विलोलितः। 

सरां लंत्रिपतकौ चं पवार्कद्मयकम्प्रनम् ॥ 

सन्धि वतपपटास्विपताकौ तपस्विनाम् । 

्रबतोष्वंपराचीनौ शिख रौ बाह्यदन्तरे 

कुपं सोध्व॑स्थितेनापि त्रिपल्लाकेन योषितः । 

पारवेऽधंकटकेन स्थाहंलोकपालास्सलक्ष्मभिः ॥ 

स्तन्धकार्यो मुक्तहस्तौ जिनं विद्याधरान् प्रजाः । 

अग्निना वाथं रक्षांसि नष्टं या सूचिकामुखात् ।४ 

विद्यात्तु तरिपताकाभ्याम्मूध्निराजप्लवङ्कमान् । 

पंताकाम्यामथो सर्षैशिरोभ्यां स्वस्तिकस्थितेः ।) 

धर्म सितादिभिर्चाहीनृतवो मणयः पुनः । 

ˆ" "काड गुलेन रिपुन्नय ग्र्थतजंनिकेऽङ्खना ॥. 

कुपराकूञ्चितां कम्प्रपताकोभ्यां च सारसः । 

प्रसारितं च बाहुभ्यां वृदिचकस्थलपक्षिषु । , 

श्ृङ्खयां च मध्यमाड गुष्ठपताकामस्तक्ोपरि ४ , 

उत््ेपादल्चितरस्याध्रि नतोन्नतकरंद्ात् ।। 

| 
1 

/ 
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"एवमेते दह्यभिनया वाड नेपथ्यांगस्तं भवाः । 

प्रयोगज्ञेन कर्तव्या नाटके सिद्धिमिच्छता ॥ १२५॥ 

इति भरतीये नाट्यशास्त्रे चित्राभिनयो नाम 

"पञ्च वशोऽध्यायः ॥ 

॥ # 
(८ य द छ @ 

गरुडं चतुराम्यां तु कण्डमुलोभयादधः । 

पताककुपर कुञ्च्य चालीढो क्रोधरूपणे ॥ 

। मुखान्तिके तजैनीं तु विदिलष्टां वाक्यरूपणे । 

। चंडायां मूरध््युपाङ्गेषु स्त्रीविषादे तथोदरम् ॥ 

वक्षः पा्र्वान्तूष्वंतः खं पताकस्वस्तिकेन तु ॥] 

| तथा प्रभातहस्ताम्यामावेगोद्रतिताङः गुलिः ॥। 

| परा मुखाम्यां रात्रिर्वा पताकस्वस्तिकादिभिः।' 

मुखाच्छादात्वलत्यादौ रालभाधूलिधू स्रकः ॥ 

| पताकेनोरसि सुहूदरालेन सुतादयः । 

| निधिमाकुल्चिते वामकूर्परे भूषरादिषु \ 

। मि ~ 
उत्तानं च शिरस्तेषां भेदास्तु न निरीक्षणात् । 

वामकस्त्रिपताकः स्यात् कण्ठमूलोऽपरोऽपरः ॥ 
रि 

करिणीं गण्डविचलञ्चतुराभ्यां मदान्िताम् । 

पद्मोणेनाभमुकुलैः स्वस्तिकंवु रिचकेन तु ॥। 

सिहगोमायुश्चरभा यथास्वं दृष्टिभेदतः । 
= ~~ प र जवन, तात भर 

ललाटे सपंशिरसा खद्किं श्रवणमूलतः॥ 

1. 198. ज्ञेयास्त्वभिनया ह्यं ते वाड नेपथ्याङ्कसश्रयाः) १8. 4068 0४. 
7680 {18. । 

2. ६98. षडविह्ाः । 
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खद्धिकास्त्री तथान्यच्च शिरं स्यातसप्रसारितम् । 

मुष्टि्म॑ल्लस्य शल्यश्च खस्केन हृदन्तरे ॥ 

संदंशेन मतिनभिरुयता वक्षसि स्थितिः । 

पल्लवेन स्वमूर्धानिं स्पृशता स्वेचरानतिः ॥ 

पराः मुखपताकाम्यां मूखे स्वस्तिकविच्युते ।| 

कवाटाभ्यां करिघटान्मीक्षं (?) च करयुग्मतः॥ 

मृगरशीषं कनिष्ठायां निदशक्चतुरेण वा । 

चलः सूच्यास्वयुगलं ह॑यसैन्येदृ शान्वितम् ॥ 

शलपाण्यादिशब्देषु केचिद्रतिपदाधितम् । 

कुज्जन्त्वभिनयन्त्यन्ये विशेष्येऽनयद्वयाशितम् ॥। 

अव्याहतायां वाक्याथेप्रतीतौ स्यात्पदेष्वथ । 

स्नानं मूध्नि पताकाभ्यां शकटेऽन्योन्यसंमुखौ ॥ 

कूपं राक्ञ्चितौ कार्यो त्रिपताककरेण तु। 

अयस्कारादिनिर्दशे खटकः करिविद्रवे ।। 

गणेशे मुकलास्योऽथ विनेपात्स्युमंरी चयः । 

हिरसः पारवंयोः---त्रिपताकदये जटा ॥ 

उपर्युपरि युक्ताभ्यां शिखराम्यां महेरवरी ।. 

ब्रीह्यादिचतुरेण स्यान्मुष्टिना वाथलेखकाः ॥ 

छटकेन तथामूकारशन्योत्तानोपनो (? ) कमात् । 

अधस्ललितयोगेन चतुरेणापमीलनात् ॥ 

शिखरे वामकेऽधस्तः पताकस्थेन दक्षिणे । . 

सङ्गतौ खटकौ सूयं सारथौ पृष्टपूरवेगौ ॥ 

प्रमाणो मानपरिमाः सूची संदष्ट्थरालकंः। 

एलाक्रीडा धनूर्योगात् पुलिन्दाभिनयो मतः ॥ 
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यामाद्यौ खटकारालौ समपादः कपालिनि । 

स्वबाहृध्वं तु खटकौ पारवेक्षेपर्च पादगः ॥ 

महाभरवनाथस्य खटकावंसजानुगौ । 

अनूर्ध्वंकमणः पादः कर्मान्तं यदुदीरितम् ॥ 

तस्य॒ स्वबुद्धया घटनं चित्राभिनयनं विदुः । 

तस्योदाहरणं किञ्चिदिदमूहा विवृद्धये ॥ 

मयाभिनवगुप्तेन दशितं धीमतः प्रि । 

यथालिखितवस्तूनां प्रतिपत्संस्थितान् प्रति । 

अपि वाचस्पतेर्वाणी कुण्ठा किमुत मादराम् ॥ 

एवं प्रमाणत्रयेणाभिनयान् विज्ञाय योगरङ्खं सभायां प्रयुडक्ते सएष च 
-नादूये तत्त्वतोऽभिनयान् प्रयुड क्ते स च सम्मानं लभत इति योज्यम् । अभि- 
नयशेषभूतोऽयमि तिकतेव्यतारूपः परस्परसंमीलनात्मा प्रयोगस्तेन च विनान 
काचित् सिद्धिरित्युपसंहा रव्याजेनैवमिति श्लोकेनांगीशब्दस्वीकृतस्तात्त्विकेन 
दशेयन् सामान्याभिनयनायकान् सर्वान् दरयति सिद्धमिति शिवम् ॥ 

विचित्राभिनयाध्यायः सोऽयं व्याकृतसारकः । 

करतोऽभिनवगुप्तेन शिवानुग्रहरालिना ।। 

इति श्रीमहामाहैश्वराचार्याभिनवगप्तविरचितायां नादटूयवेद- 

वृत्तावभिनवभारत्यां चित्राभिनयः 

पञ्चविशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 



श्रीः 

नाट्यशास्त्रम् 
"षड विरोऽध्यायः 

1 पि सन 

अनुरूपा विरूपा च तथा रूपानुरूरिणी। 

त्रिप्रकरेह पात्राणां प्रकृतिह्य विभाविता ।१॥ 

नानावस्थाक्तियोपेता भूमिका प्रकृतिस्तथा । 

भृशसुश्मोतयेन्नाटयं स्वभावकरणाश्यम् ।२॥ 

॥ अभिनवभारती--षड्विशोऽध्यायः ॥ 

यस्मिन् सति प्रकृतिभुमिविकल्प एष 

स््रेधास्य याति हूदयादरणीयभावः। 

रागः से यस्य महिमा महूनीयधाम्नि 

` भूयात्स नित्यमपि तत्र च रागवन्तः 1! 

समानीकरणलक्षणः सामान्येऽभिनयः प्रस्तुतः । तत्र यथाभिनयानामन्योन्यं 
समानीकरणमुपदेरय तथाभिनेतुरभिनेयस्य च । एवं सोऽभिनेयद्वारेणाभिनयोऽभि- 
नेत्रा समानीतौ भवति । तदेतदिति । अभिनेत्रभिनेययोः पमान्ीकरणं 
सामान्याभिनयसूपमनेन प्रह्ृत्यध्यायोऽभिधीयते । तदर्थसूचनायंव सङ्कतिप्रदशेना 
भिप्रायो वृत्ताध्यायपरिसमाप्तौ यः प्रयुडः क्त इति प्रयोक्तेति प्रयोज्ञेति च निरूग- 
पितम्} स एव हि प्रयोगं जानाति यः प्रयोज्यप्रयोजकस्वरूपवित् । तत्र कृति 

1. ६95. चतुस्विंशत्तमः । 7१8. षड्विंशोऽध्यायः । 
प, $2168 805गुप्लङ्. 
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बहुबाहुबहूमुखास्तय। च विक् ताननाः। 

पशुश्वापदवकत्राज्च खरोष्ट्ाइ्च  गजाननाः २३ 

एते चान्ये च बहवो नानारूपा भवन्ति ये । 

अचार्येण तु ते कार्या मृत्काष्ठजतुचमेभिः।॥>४।। 

स्वाभाविकेन रूपेण प्रविशेद्रंगमण्डलम् । 

श्रात्मरूपमवच्छाद्य व्णंकंभृषणेरपि ।॥।५॥। 

यादशं यस्य यद्रूषं प्रकृत्या तत्र तादृशम् । 

वयोवेषानुरूपेण प्रयोज्यं नाद्यकमेणि ।६॥। 

यथ जीवत्स्वभावं हि परित्यञ्यान्यदेहिकम् । 

परभावं प्रकुरुते परभावं समाधितः ।।७॥ 

एवं बुधः परं भावं सोऽस्मीति मनसा स्मरन् । 

येषां वागङ्कलीलाभिश्चेष्टाभिस्तु समाचरेत् ॥८"॥ 

सुकुमारभ्रयोगो यो राज्ञामामोर्संभवः। 

श्णुगाररसमासाद्य तन्नारीषु प्रयोजयेत् ॥ ९॥ 

युद्धोदढताविद्धकता संरम्भारभटाश्च ये । 

न ते स्त्रीभिः प्रयोक्तव्याः योक्तव्याः पुरुषेषु ते ॥ १०। 

ध्रनुद् मटमसंश्नान्तमनाविद्धांगचेष्टितम् । 

ककव 

प्रयोज्यानुकरणीयो अनुकीतनीय इति पर्यायाः । तत्र प्रयोक्ता प्रयोज्यसद्शो वा 

भवति विसदृशो वा उभयात्मको वा । तत्र॒ सदृशोऽनुरूपः उभयात्मरूपानुरूपः 

स्वलक्षणं तेना तदेतौ तवैव (?) सादृश्यं लक्षितम् । आनुरूप्यं सादुश्यात् । 

तदुभययोगाद्रूपानुरूपा यद्यपि कथंचित् सवत्व त्रं विध्यं संभवति । तथाप्युद्धिक्ता 

सकललोकसंवादिनी अस्माद् शबुद्धियंथा पुरुषस्य प्रयोक्तुः पुरुषेण प्रयोज्येन 

योषितो योषिता तत्र सदृशग्यवहारः। स्त्रिया पुरुषस्य तु कं सादृश्यं । सा 

्िहवदनदशवदनाविय॑स्तु प्रयोज्यैरन्यसादृ्यमेव । तदपि प्रकृतित्रैविध्यं दशयितु- 

माह--भरवुरूपेत्यादि । पात्राणामिति । धीयते रसौ यत इत्यनेन नटवुद्धंतिरोधानं 
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लयतालकलापातप्रमाणनियताक्षरम् , ॥११॥ 

सुविभक्तपदालापमनिष्टुरमकाहलम् । 

ईदशं यद्भवेन्नाट्यं नारीभिइच प्रयोजयेत् ॥१२॥ 

एवं कार्यं प्रयोगज्ञेभूमिकाविनिवेशनम् । 

स्त्रियो हि स्नीगतो भावः पौरषः पुरुषस्य चे १३); 

थथा वयो यथावस्थमनुरूपेति सा स्मृता । 

पुरुषः स्त्रीक्तं भावं रूपस्परकृरते तु यः॥१८।४ 

रूपानुरूपा सा ज्ञेया प्रयोगे प्रक्तिवुंधः। 

छन्दतः पौरुषीं भूमि स्त्री कुर्यादनुरूपतः ॥१५।। 

न॒ परस्परचेष्टासु काथो स्थविरबालिह्ौ । 

पाठ्यप्रयोगे पुरषाः प्रयोक्तव्या हि संस्कृते १६) 

स्प्रीणां स्वभावमधुराः कण्ठाः पुंसां तु बलवन्तः । 

यद्यपि पुरुषो विद्यात् गीत विधानं च लक्षणोपेतम् । १७॥ 

माधुर्यगुणविहीनं शोभां जनयेन्न तद्गीतम् । 

हिक क श क 00 1 

सूचनन्नटबुद्धे रप्यपायतामाह । प्रकर्षण क्रियते साक्षात्कारकल्पनानुव्यवसाय- 
गोचरत्वमीयत इति प्रकृतिः । सेयं तिप्रक्रारप्रकृतिप्रविभागेन भाविना सती नाट्यं 

मृशं च्योतयेदिति ज्ञानस्य प्रयोजनमुक्नम् । कुतः सामान्यं च्योतयेदिति विशेषण- 

द्वारेण देतुमाह--स्वभावेति । प्रयोज्यस्वरभावो हि नादटूयकतव्यः । तत्र सुकुमार- 

स्वभवे पुंसि प्रयोज्ये लालित्यसौकुमाये स्त्रीजनस्यायत्नसिद्धे इति सर एव तत्र 

योक्तः युक्तो हूपानुरूपाणि वा सा तस्य प्रकृतिः, उद्धते तु प्रयोज्ये पुमानैव 

प्रयोक्ता युक्तः सानुलूपा प्रकृतिखूयायां तु प्रकृतौ कयष्चित् यत्नेन संपाद्यमनु- 
कीर्तनमिति तत्र घावधानेन् प्रतियोक्ता भाव्यम् । 

नन्वनुरू?व प्रकृतिर्युक्तेत्याशङ्कुचाह-- नानेति (रश्लो) ! ननाप्रकाराभिरव- 
स्थाभिःविलासलालिव्यौद्धव्यादिभिधंम्येःक्रियाभिदच सुक्मारोद्धतात्मिकाभिरुद्यान- 
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यत्र स्त्रीणां प।ट्यावगुणेनेराणां च कण्ठमाधुयेम् । १७॥ 

प्रकृतिविपयेयजनितौ विज्ञेयौ तवलंकारौ । 

प्रायेण देवपाथिवसेनपतिमुखयपुरुषभवनेषु ।॥ १६।। 

स्त्रीजनकताः प्रयोगा भवन्ति पुरुषस्वभावेन । 

रम्भोवेश्ीप्रभुतिषु स्वगं नाट्यं प्रतिष्ठितम् ॥२०॥ 

तथेव मानुषे लोके राज्ञामन्तः पुरेष्विह । 

उपदेष्टग्यमाचार्येः प्रयत्नेनांगनाजने ।।२१।। 

न स्वयं भूभिकाभ्यासो बुधे: कार्यस्तु नाटके । 

स्त्रीषु योज्यः प्रयत्नेन प्रयोगः पुरुषाश्रयः ।२२॥ 

यस्मात्स्वभावोपगतो विलासः स्त्रीषु विद्यते । 

तस्मात्स्व भमावमधुरमद्धः सुलभसौष्ठव म् ।।२३॥ 

ललितं सौष्ठवं यच्च सोऽलंकरः परो मतः । 

भयोगो द्िविधश्च॑व विज्ञेयो नाटकाश्यः ।1२४। 

~क कक 0-9-00 कको कक क कक कक -क-के- ककर कक कक क कक क क 

गमनयुदधसन्नाहनादिभिरूपेता तस्मान्नानारूपैव प्रकृतियुँक्ता। तस्याः प्रकृतेः 

पययिण स्वरूपं स्पष्टयति भरभिकेति ¦ भूमिखष्टं स्थानं । यथा च ध्यानपटगते 

दशामुजपञ्चवकत्रादिरूप एव भगवति सदाशिव धिषणानिवेदाः क्रियते न तु तत्र 

तद शत्वतत्कालत्वे आदरतव्यम् । नापि तत्सिनदूरहरितालादिङृतं तद्रव्यं केवल 

मवष्टम्भस्थानम् । तदेवं रामादयोऽवष्टभस्थानमात्रम् । एतञ्च रसाध्यायादौ 

वितत्य निरूपितम् । तेन भुभिरिव भरुमिका । इवाथ अण् । अरूपायाः प्रहृतेर- 

संभाव्यत्वात् । तत्संपाद्य त्वाच्च पूर्वं स्वरूपमाह--बहुबाह इत्यादि । विकृताधाराः. 

तेष्वप्रावरणादयः पञ्चुवक्ता यथा गोमुखाः अङ्वमुखाः इवापदवक्रः तथा सिहुवक्राः 

खरोष्टैत्यादिना सवेवपूषा तदद्रूपान् कायं इति। आवश्यकेनेति शेषः । अचर 

हेतुमाह--स्वाभाविकेनेति । अनुकीतंनीयस्य यःस्वभावः तदुचितेन रूपेणेति यावत् । 

आत्मरूपमित्ि । नटरूपमपिशब्दात् । मृत्काष्ठादिनिर्मितबाहुवक्तादिरपि ) 

परवष्टम्भयोगस्य प्राधान्यं दशं यितुमेकविशत्यघ्यायोक्तं हेतुं स्मारयति यथाः 
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सुकुमारस्याविद्धो नानाभावरसाश्नयः । 

नाटकं सप्रकरणं भाणो वीथ्यद्धुः एव च ।1२५।) 

ज्ञेयानि सुकूमाराणि सानुषेराधितानि वतु। 

सुकुमारप्रयोगोऽयं राज्ञामामोंदकारकः ।।२६॥ 

शरु गाररसमासाद्य स्त्रीणां तत्त॒ प्रयोजयेत् ।' 

युद्रोद्धताविद्धकृता संरभ्भारभटाश्च ये ।२७। 

स ते स्रीणां प्रकतंब्याः कतेग्याः पुर्षहि ते। 

यथाविद्धारहारं तु भेद्यभेद्याहवात्मकम् ।।२८॥। 

[व त च 0 0 का व वा 1 
| 

जीवस्वभावमिति। परं भावं रामादिकं वेषादिभिः समाचरेदिति संबन्धः । 

 सोऽस्मीत्यनेन स्वौत्मावष्टंभस्यात्याज्यतामाह ) अन्यथा ल्ाद्नुसरणमशक्यम् । 

अथ रूपानुरूपिणी प्रकृति क्वेत्याशंक्याह --सूक्रूमारभ्रप्रोग इति । राज्ञामि्युप- 

-लक्षणम् आमोदो विभावपरिपूर्णता । तन्नारीष्विति । प्रयोक्त षु प्रयोज्यतयात्र 

.विषयत्वेन विवक्षितः । प्रयौजयेदितिं । नौद्याचा्यंः । 

नन्वेवमनुरूपा पुरुषविषये प्रकृतिः क नास्तीत्याशंक्याह--युदोढताविद्ध- 
-कतिविति\; प्रयोगः इतिः शेषः । युदौदढतंराविद्धेस्व कृताः व्धप्तीः अंत एवं 

सरम्भप्र॑धोना भारभटादयः ।  स्वरीपुरुषभूमिकेत्यस्यार्थस्य व्यापकत्वसाह अनुद्भंट- 

` मिति । अनुरूपां प्रकृति लक्षयितुमाह--स्त्रिया हीति । प्रयोक्त्यानुरूपाननुरूषों 

लक्षयति पुरषस्वीगतंमिति । यत्रं पुरषंत्वमालम्ब्य स्त्री वतंते यथा सांकृत्यायिनी । 

न तु सर्वतरेत्यथेः । स्तरीपुरुषं प्रयुक्तमित्यत्तेत् सवत्र युक्तमिति दशेयति छन्दत 
ति । स्थविरबालिशाविति । संबन्धिशन्दाः संबन्ध्यन्तरमाक्लिपन्तीति स्थविरो 

युवभूमिकायां युवा च वृद्धभूमिकायां न योज्यः । बालिशोऽत्र विरूपः स विरूप- 

 भूमाकायोज्यः । एतच्चोपलक्षणम् । यत्र यत्प्रयोजनो न श्लिष्यति नसतत्र 

योज्य इत्यथैः । पाट्यश्रयोग इति । संस्कृतपाट्यप्रधाने सुक् मारप्रकृतपाट्य- 

प्रकषाने । गीत्त इतिःगीतप्रघाने प्रयोग इत्यथैः ! अत्र हेतुमाह--प्रायः प्रकृतिरिति. 

-बक्वन्तः इत्तिः॥ रङ्ग्ूणोचितगम्म्िरस्वरा । चरु पुञ्रासोऽपि भावयन्त तत्कथ 

मुक्तं स्तीणं पो प्रहृतिर््यीक्कप्न-यसपि पव इति । 
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केः 

मायेन्द्रजालबहूलं पुस्तनेपथ्यदीपितम् । 

। प्युरुषप्रायसंचारमत्पस्त्रीकमयोद्धतम् ॥२६॥ 

-सात्वत्यारभरीयुक्तं नाद्यमाविद्धसंन्ञितम् । 

डिमः समवकारक्च व्यायोगेहास्रगो तया ॥! ३ ०।) 

` एतान्याविद्धसंज्ञानि विज्ञेयानि प्रयोक्त॒भिः । 

एषां प्रयोगः कतव्यो देवदानवराक्षसेः ॥३१॥ 

उद्धता ये च पुरुषाः कशौयंवीयंसमन्विताः । 

योग्यः स॒ च प्रयत्नः कतव्यः सततमभ्रमादेन ॥३२॥ 

न हि योग्यया विना भवतति च भावरससौष्ठवं किचित् । 
संगीतपरिक्लेशो नित्यं प्रमदाजनस्य गुण एव ।३३॥ 

यन्मधु रककशत्वं लभते नाट्यभ्रयोगेण । 

-प्रमदाः नाट्यविलसेलेभते यत् कुसुमे विचित्रलावण्यम् । 

कामोपचारकुशला भवति च काम्या विशेषेण ॥३४॥ 

गीतं नत्त तथा वाद्यं प्रस्तारगमनक्तिया] 

शिष्यनिष्पादनं चेव षडाचायंगुणाः स्मृताः ॥३५। 

ननु विपयेयोऽपि चष्ट इत्याशंक्याह--तावलङ्काराविति ! कदाचित्कापीति 
यावत् । तत्रे स्वीपुरुषप्रयोगमनुकरोतीत्ययमेव प्रचुरः प्रकार इति दशं 

यति । प्रायेणेति । पुरुषस्वभावेन प्रयोज्येनोपलक्षितोऽयं स्त्रीभिः कृताः 
प्रयोज्याः । अत्रानुवादं दशयति रंभीवंशीप्रभृतिष्वित्ति । भत्र हेतुमाह उपदेष्ट- 

-व्यमिति । उपदेष्टुं शक्यमित्य्थः । स्वयमिति पुरुषः न्यासौऽत्र प्रयोगः । 

ननु पुमानपि भावन्खुद्धिमाध्ित्याशङ्खय हित्वन्तरमाह यस्मादिति । पुरुष- 

संबन्धिबलितं च यद्स्तु तदतीवहू्यं . परतिभाति । तदाहसोऽलंकार इति । 

यदुक्तमनुद्भट इत्यादिना गृद्धोदढता इत्याद्निा प्रयोगदविध्यं तद्रूपकमेदेन 
विभजंस्तद्रुपके सप्रयोग उचित इति दशंयति नाटकसमित्यादिना । शौयंवीय- 

समन्विता इत्यनेन दलोफसप्तकेन प्रायः प्रकृतिः स्त्रीणां गेयं नृणां तु 
पाट्यविधिरित्युक्तम् । तत्रायत्नसिद्धेऽ्थं को नाटूयाचायंप्र्वत्तितस्य गुण- 

निकाभ्यासनव्यापार इत्याशक्याह--संगीत्परिक्षलेश् इति । मधुरत्वं स्वाभाविक 



२९० नाट्यसास् क्रम 

एतानि पञ्च यो चेतति स आचायः प्रकीतितः। 

उहापोहौ मतिश्चव स्मृतिर्मेधा तथेव च ।३६॥ 

मेधास्मृतिगु णदलाघारागः संचषं एव च] 

उत्साहश्च षडेवंतान् शिष्यस्यापि गुणान् विदुः (२३७. 

एवं कायं प्रयोगक्नंननिाभुमिविकल्पनम् । 

अत ऊर्घ्वं प्रवक्ष्यामि सिद्धीनामपि लक्षणम् ॥३८1।, 

इति भरतोये नाट्यशास्त्रे विकृति विकल्पो 

नाम षडविक्षोऽध्यायः ॥\ 

पिरि 

करकंरात्वं सविध्नत्वं कलाम्यासकृतः । अथ नाट्याभ्यासप्रोत्साहनाथ॑माहुः 
प्रमदाः नाट्यविलासेरिति । 

न स्वयं भूमिकन्यासो बुधैः कायंस्तु नाटके इत्युक्तम् । तत्र नाट्या-~. 

चायः करि बुद्धयते येन बुधा इति संशये स इत्याह गीतं नृत्तमित्यादि।: 
स्वरज्ञोऽग्रहारक्रियापि चतुविधातोध्यकुशलस्तासन्ञः लोकोपकारविच्चे ~. 
त्यथः । प्रस्तारोऽत्र॒ तालः । गमने क्रियाङ्कुस्य कीदशी गतिरित्यनेनोप- 
चारकौशलं तद्कष्यते । एतिना नादट्याचायेनामापि न लभत इत्यथः ।; 

उदहादयस्तत्पृष्ठे भवन्तस्तदुत्कृष्टं कवन्तीति ते गुणा इति विभगिनोक्ता ।; 
उहोऽनुक्तस्य कल्पनमपोहो अनुक्तस्य अनुसरणमिति पूरवोन्मिषरूपा प्रतिभ। 
स्मृतिरूपदिष्टस्याविस्फुरणं मेधाः उपदिष्टस्य ज्ञटिति ग्रहणं शिष्यनिष्पादनं- 

शिष्याश्यौचित्यान्नोपदेश्यत्वं गणप्रख्यानोद्यमः प्रगल्भते इत्यर्थः । राग 

इति । प्रयोजनानभिसम्धिना तत्र॒ कलायाश्चासंघरषाम्यधिकं. प्रतिपत्तिः, 
स्पर्धा । एतद्पसंहरन्नध्यायान्त रमासूत्रयति एवमिति । अत उष्वेमिति 

चेति । सिद्धे विष्येऽप्यवान्तरभेदेन बहुत्वमिति सिद्धीनामिस्युक्तमित्तिः 

शिवम् ॥ 

प्रकृति विकल्पाध्याये विषमपदालोचनं समारचितम् । 

अभिनवगुप्तेन मया विषमविलोचनपदान्जमृद्खेण ॥ 

दति श्री महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तेन विरचितायां भारतीयनार्द्य- 

वेदवृत्तावभिनवभारत्यां प्रकृतिविकत्पाध्यायः षड्विशः ॥, 

सके, डयम नैकमणति 

धि नेऽ = 

स स त सयति ' + १९७१५ भ 
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श्रीः 

नाट्यशास्वम् 

सप्तवि शओोऽध्यायः 

सिद्धीनां तु प्रवक्ष्यामि लक्षणं नाटकाश्रयम् । 

यस्माप्प्रयोगः सर्वोऽयं -सिद्धय्थं संप्रदशितः।1१॥ 

सिद्धिस्तु द्विविधा ज्ञेयाः वाड मनोगसमुद्भवा । 

ष्देवी च मानुषी चैव नौनाभावसमूत्थिता ।॥२॥ 

"क-कै कक 9 -क- कै-क क 0-60-9 4-4-99 कक व्यो 

अभिनवभारती--सप्तविरोऽध्यायः 

सतत्वमित्यमलरङ्गमण्डले दं वमानूुषविभेदभेदिता । 

सिद्धिमानयत्ति यः स्वविद्यया तं नमामि भिरिजाधंधारिणम् 11 

इह यो यथाभिनये यस्मिन् योक्तव्यः सिद्धिमिच्छतेति सवमभिनयानां ताव 
त्सिद्धिपयेन्तमुक्तम् । अभिनयप्रक्रमे्णवोपाङ्धाभिनयाघ्याये सप्तमे । तथाभिनय- 
समानीकरणात्मकमेलनिका संपादनात्मकस्सामान्याभिनयस्यापि सिद्धिफल- 

त्वमेव दशितम् । चित्राभिनयाध्यायान्ते “एवमेते ह्यभिनया व्राड नैपथ्याङ्क- 

संभवाः । प्रयोगज्ञेन कर्तव्या नाटके सिद्धिमिच्छतेति इलोकेन तत॒ एव 
रसा भावा इत्यत्र सिद्धिरदिष्टा तत्र केयं सिदधिनमिति भवितव्यमधुना 

जिज्ञासया तदभिप्रायेणानन्तरवृत्तावध्यायपरयन्ते दर्शितः ॥ 

1. 188. सिद्धयर्थे संप्रतिष्ठितः । 
2. 1६88. वाक्सरव । 48. मानुषी दंविका तथा । 
3. कौप$, वाड मनःकायसंभूता नानाभावरसाश्चया । 



२६२ नदूयसास्त्रम् 

दक्चांगा मानुषौ सिद्धिदवी वु दहिविधा स्मृताः| 

नानासतत्वाश्चयकृता वाड नेपथ्यशरीरजाः ।। ३ 

स्मितापहासिनी हासा साध्वहो कष्टमेव च। 

शप्रवद्धनादा च तथा सिद्धिज्ञेयाथ वाडमयी ॥४॥। 

पुलकंह्च  सरोमाञ्चंरभ्युत्थानस्तथंव च । 

चेलदानागुलिक्षेपैः ज्ञारीरी सिद्धिरिष्यते ॥१५।। 

“क्िञ्चिच्छिष्टो रसो हास्यो नत्यद्भियेन्रः युज्यते । 

स्मितेन - "स प्रतिग्राह्यः प्रक्षक नित्यमेव च \६। 

किञ्म्विदस्पष्टहास्थं यत्तथा वचनमेव च। 

"अ्थंहास्येन तदग्राह्यं भक्षकनित्यमेव हि 1॥५७।। 

-क- कक -क-क-र-क-क-क-क- करक कक कक केक क ककर ककन -9- कक 9-9-09 कक 0-0-69 द 

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सिद्धीनामपि लक्षणम् ।। इति । तत्र सिदधिर्नामा- 
` साध्यप्रयोजनसपत्तिः । सा च नटानां सामाजिकानां च। तत्न कतरा 
बव्तव्येत्याणशक्थाह- | 

सिद्धीनां तु प्रवक्ष्यामि लक्षणं नाटकाश्चयमिति । 

तुव्यंतिरेके। येपि सामाजिकाश्चयं नोटकाश्चयं च सिद्धीनां लक्षणं वक्तव्यं 
तथापि. नटाश्रयमेव वक्ष्यामि । नेतरदिति । नाटकोऽत्र नटः नटतीति अपि 
हि व्युत्पत्तिः । कस्मात्पुनरितरं नोच्यत इत्याशड क्याह्-- 

1, ८88. दविकी द्विविघाश्रया । 
2. 88. 198. शचारीरी वाड मयी तथा । ` 
3. 745. स्मिताधेहासा विज्ञेया । 188,, प्रवृद्धनादा च तथा ज्ञेया 

सिद्धिस्तु वाडमयी । }र8. प्रवृद्धनादावकरष्टा सिद्धिर्ञेया च । 
4. 88. किचित् दिलष्टो । 
5. ६७8, यः । 

6. 95., सुपरिग्राह्यः । }२8. संप्रति्राह्यः 1 
2. 8. अधंहास्येन । 



सप्तविशोऽध्यायः ,६३ 

विदुषकोच्छेदकतं भवेच्छित्पकंतं च यत् । 

श्रतिहास्येन तद्ग्राह्यं प्रक्षकेनित्यमेव वु 11८] 

'अहोकारस्तथा कार्यो तृणां प्रकृतिसंभवः । 

“यद्धमेपदसंयुक्ष्तं । तथातिक्षयसंभवम् €॥ 

तत्र॒ साध्विति यद्ाक्यं प्रयोक्तव्यं हि साधकैः । 

विस्मयाविष्टभावेषु | प्रहषथिषु चेव हि ।१०॥ 

4करणेऽपि प्रयोकतव्यं कष्टं शास्त्रकृत्न तु| 

श्रबद्वनादा च तथा विस्मयार्थेषु नित्यक्षः ।।११। 

साधिक्षपेषु वाक्येषु प्रस्पन्दिततन् रुहैः । 

श्कुतुहलोत्तरावेधेबंहुमानेन साधयेत् ।१२॥ 

व 

यस्मात्प्रयोगः सर्वोऽयं सिद्धयर्थः संप्रदरितः)) इति । 

सामाजिकानां सिद्धचर्थो यः प्रयोगः स इति विशेषणभागे विश्रान्तिः । 
दण्डीप्रेषादस्याहं लोहितोष्णीषाः प्रचरन्तीत्ति। यथा विधिविवक्तेः तेनायमर्थः । 

यथा सिर्ध्या प्रयोगः सप्रयोजनः सामाजिकगतया तदुह् शेनैव नाट्योत्पत्तौ न 
वेदन्यवहारोभ्यं संश्राग्यः शुद्रजातिष्वित्यादेरोषु प्रयोगदशित्वात् सा सिद्धिः पूवं 
दश्शि्ैव ! तदुपयोगनान्तरीयकतया क्व॒ परा सिद्धिः! अनेनाध्यायेन दद्यंते । 
एतदुक्तं भवति । सामाजिकानां तावदभिसंहितफलाप्तिलक्षणा सिद्धिः । ब्रीह्या- 

1. पऽ. अहकारस्तदा । 

2. पऽ. यद्रगंपदः । 

3. -करऽ. यादिष भावेषु 1९8६. येणु भावेषु शुद्धा राद्ध तविक्र्मैः । 

4. पऽ. करुणेषृ 1६58. करुणेति प्रयोक्तव्यं सास्र कष्टेति चैव हि । 

5* 78. प्रवद्धनादः कत्तंब्यो विस्मयोत्थो हि सवदा । 

6. कुतूहलान्तावेद्यं । 



२६४ नाट्यशास्त्रम् 

दीप्तप्रदेश्षं यत्कायं देद्यभेद्याहूवात्मकम् । 

ध्सविद्रवमयोत्फुल्लं तथा युद्ध नियुद्वजम् ॥१३॥ 

ऽप्रकभ्पितांसश्षीर्षं च साभ्रं सोत्थानमेव च। 

“तत्परक्षकंस्तु कुशलेस्साध्यभेवं विधानतः ।।१४।। 

एवं साधयितव्यैषा तज्जं: सिदिस्तु मानुषी ! 

स्दैविकीं च भन्पुनः सिद्ध संप्रवक्ष्यामि तत्वतः ।\ १५ 

प्या भावातिशयोपेता श्सत््वयुक्ता तथेव च । 

णसा प्रक्षकेस्तु कतेग्या दवी सिद्धिः प्रयोगतः ।१६॥ 

न शब्दो यत्र न क्षोभो न चोत्पातनिदशेनम् । 

सम्पुणंता च रद्खस्य "0देवी सिद्धिस्तु सा स्मृता ।॥१७॥। 

# 9 0 0 | 

त्मिका ब्रीह्यादिष्वधिगच्छन्तीत्यादौ तत्र स्थाने निरूपितपूक्व । सा च मानुषेण 

सामाजिकेनाभिसंहितत्वात्मानुषीत्युच्यते। तत्रापि तया न संहितोऽ्रौ यथा 

निविषयस्वकपरमानन्दाविर्भावस्वरूपापत्तिवगं ब्रह्मचारिणी गी तादविषयस्य 

नाट्यान्तरपरञ्जकतया निमग्नस्य विषयसमत्वान्नटादेः निलज्ञ-तत्बाद्रामादेस्तुच्छ- 

त्वाह शकालनियंस्त्रणतया एव विषयत्वापादनात्तस्याइचात्र असंभवस्योपादानात् 

सोऽप्ययं सिद्धय शो दै दशान्त्याः समस्तरसप्रकृतिर्ता-- 

1. 58. काव्यं यद 

2. ६४. सविद्रवमथोत्पातं तथा लघुनियुद्धजम् । 
3. 58. सकपितांसक्शिरः सास्र सोच्छवासमेव च 1 48. प्रकम्पिता- 

त्समरसं साश्नमोत्थानमेव च । | 
4. 1९95. त्परक्षकः सकुशलैः । 
5. 2१९. देवीमपि तथा । 
6. 1९88. तथा सिद्धि कत्य मानां निबोधत । 
7. 1६98. सा सत्वातिशया ज्ञेया भावयुक्ता तथैव च । 
8. पऽ. सत्ययुक्ता । 
9. 95. नाट्ये सप्रक्षकज्या नित्यं सिद्धिस्तु दैविकी । 

10. 33, 73. सा सिद्धिर्देविकी स्मृता । 
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प्देवी च मानुषौ चैव सिद्धिरेषा मयोदिता। 

अत ऊर्ध्वं ्रवक्ष्यामि घातान्दैवसमुत्थितान् ।॥१८।। 

देवात्मपरसमुत्था त्रिविधा घाता बुधस्तु विज्ञेयाः । 

-ओत्पातिकरचतुथैः कदाचिदथ  संभवत्येषु ।१९॥ 

-वाताग्निवषकुञ्जरभुजङ्कमण्डयनिपाताः । 

-कोटव्यालपिपीलिकयश्चुश्रवेशनाश्च देवककृता ।२०।। 

ऽ [ घातानतः. परमहं परयुक्तान् संप्रवक्ष्यामि । 
"द 

वंवण्यं चाचेष्टं विश्नमितत्वं स्मृतिप्रमोहश्च ।।२१॥ 

अल्यवचनं च काध्यं तथांगरोषो विहूस्तत्वम् । 

एते त्वात्मसमुत्था घाता ज्ञेया प्रयोज: ।२२।।] 

मात्सर्यादद्र षाद तत्पक्षत्वात्तथाथेभेदत्वात् । 

"मन की>-क---को--की कै-क क -- की" कीक ककः 9-9-29 --न- -को- को" कक क--को--दी--क--4 क कक को-क-क--क कीक --क क» 

““स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्तादुत्पद्यते रसः" इति बदतामुचित एव 

स्पष्टतयानुरोधो रहुस्याधस्यान्यपरत्वाच्च शास्त्रस्य । तदुक्तं भदुनायकेन-- 

प्रधाने सिद्धिभागेऽस्य प्रयोगाङ्त्वमागताः। 

गेयादयस्तथैवेते त्रधैनं (?) हय् पयोगिनः ॥ 

सोपानपदपड क्ता च सा च मोक्षस्पृशास्मिका । 

सा तु मोक्ता यतो गुहचमृषयोऽन्यपदे कथम् । 

रास्त्रे प्रकटयेयुहि तालमानकृते यथा ॥ इति ।। 

1. 88. एवं सिद्धिस्तु विज्ञेया प्रक्षकं दिव्यमानुषी । 
2. ६६५. घातका बुधैज्ञेयाः । 
3. 1 &8. कदाचिदपि सम्भवत्येव । 75. कदाचित्कः स विज्ञेयः । 
4. 1९88. पशुविशननानी देविका घाताः । 7२9. पश्ुवेशनजास्तथैव । 
5. [< 99. 0068 1101 7686. 
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एते तु परसमुत्था ज्ञेया घाता बुधे नित्यम् ॥२३॥ 
*भतिहसितरुदितविस्फोटितान्यथोत्कृष्टनालिकापाताः 

गोमयलोष्टपिपीलिकविक्षेपाश्चारिसंभूताः. ॥ २४।। 

ओत्पातिकार्च घाता सत्तोन्मत्तपवेदालिङ्धणृत | 

पुनरात्मसमुत्या ये चातांस्तास्तान् प्रवक्ष्यामि” ॥२५।) 

वैलक्षण्यमचेष्टितविभुमिकत्वं स्मृतिभ्रमोषश्चः । 

अन्यवचनं च काव्यं तथा्तनादो विहुस्तत्वम् ।२६।।. 

ऽअतिहृसितरुदितविस्वरपिपीलिक्ाकीटपश्युविरावांश्च \ 

भ्मुकरुटाभरणनिषाता पृष्करजाः कान्यदोषाश्च | २७॥ 

यस्तु प्रस्फुटो देवसिद्धय हः पुरुषार्थव्युत्पत्तिलक्षणः सोऽपि “धर्मो धर्म- 
प्रवृत्तानां कामं कामोपसेविना” मित्यादिना प्रदर्शिते एवेति सामाजिकाश्चया 
सिद्धिनं वक्तव्या । लक्षणतस्तदाह्--सम्यक् प्रकर्षेण प्रकटित इति ! नटस्य तु 
या सम्यक् प्रयोगनिष्पत्तिलक्षणा सिद्धिः सा प्रयोगक्षिद्धिरुपयोगिनीः' 
प्रयोगनिष्पत्या हि विना नाट्यतथैव नेति कुतः सा भवेत्प्रयोगनिष्पत्तिदच 
सामान्थाभिनयस्येव सम्यक्तापत्तिः । परमार्थतस्तु परकीयप्रोत्साहून- 
तारतम्योदितप्रकृतिभानप्रत्ययबलेन वा स्वतः प्रतिभानमाहात्म्येन वा तत्र 
पूर्वाः मनुष्यनिष्पादितत्वान्मानूषी्युच्यते 1 इश्यतेऽपि .` प्रोत्साहनबलेना- 

ˆ~. 

1. ‰58., रऽ. एते परप्रयुक्ताः । 
2. 188. अभिरटितविस्फोटितानि विक्रष्टतालिकापाताः । १8. अररित~ 

वामतविस्फुरितानाथोकूष्टतालिकापाताः । 
3. 1९95. 7१5. तृणोपलविक्षेपा । 
4. ६88. स्युः चात्मसम्भूताः । 
3. 558. ओौत्पातिकास्तथा स्युः क्ित्तिकम्पोलकादिवातनिर्घाताः । 
6. रऽ. घाताः लक्ष्या बुधश्चापि । 
7. 38. प्रमोक्ष्याः स्युः । 
8. 193. पुनरात्मसमूत्था ये घातास्तापाद्याः । 
9, }प8., उभभयचरणनिपात्तः पृष्करवातातदोषाइच । 1६88. मृकूटा- 

भरणप्रपतनपरष्करवाग्भीतदोषाद्च'। ` 
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अतिहसितरुदित हसितानि °सिद्धेभात्रस्य दूषकाणि स्युः । 

कीटपिपीलिकपाता सिद्ध सर्वात्मना घ्नन्ति ।२८।). 

विस्वरमजाततालं बण॑स्वरसंपदा च परिहीणम् । 

अल्लातस्यानलयं  स्वरतगमेवंविधं हन्यात्? ॥२६॥ 

मुकाम रणनिपातः प्रबद्धनाद्छ्च नाश्नो भवति । 

4'पश्चुविशसनं तथा स्याद्बहुवचनध्नं प्रयोगेषु ।२०॥। 

विषमं ऽमानविहीनं विमाजेनं शचाकुलप्रहारं च 1 

अतिभक्तग्रहमोक्षं पुष्करगतमीवृक्ञं हन्ति ।३१॥ 

पुनरक्तो ह्यसमासो विभक्तिमेदो विसन्धयोऽपा्ः । 

त्रौलिगजश्च दोषः प्रत्यक्षपरोक्षसंमोहाः ।३२।। 

ककत क 

प्रबोधो हनूमत एव सागरलंघने । तत्र प्रोत्साहनं वाचिकं । पञ्चधा सा त्वह 

कृष्ठमिल्येकं स्थानं शारीरं पञ्चधेति दशधा । भ्रन्ये तु विभागमाहुः । तथा 

हि प्रोत्साहनं वचसा वा सात्तविकदशंनेन वा शरीरव्यापारेण वा। वचनं 

सप्तधा । तद्यथा सध्यमारूपतत्प्ररोहात्मकं सामान्यवैख्यात्मिकं तत् प्ररोहात्मक | 

विशेषदब्दात्मकं वैखरीस्वभावम् । अवेशोचितविरशेषवैखरीरूपं तस्प्रबन्धं 

विच्छेदं च । तदाह । स्मिवंदयन्तःसञ्जल्परूपा मध्यमां सूचयति । संविदो 

हि हासविकासानुपः सुन्दरस्पन्दो यदाहं वृत्रहणं स्मितेनेति । सत््विक तु 

पुलकादिरूपमेकं चैव । शरीरविकारोऽपि द्विधा । अनभिसन्धिपूर्वक एवः 

यथा ज्ञटिति ह्य त्थानः) अभिसन्धानकृतौ वा यथा चेलादिप्रक्षेपं चेला्- 

1. 1२5. रदित । 

2. 1८88. सिद्धिवादप्रणामकरणानि । 

3. पऽ. एवंविधन्यायात् । 

4. 1६88. विशसनमपि ज्ञेयं वाधाजननं प्रयोगस्य । 

5, प९., 88. साग । 

6. 1२8. बहुल 98. कुलप्रकारं । 
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छन्दोवत्तत्यागो गुरुलाघवसङ्करो यतेभंदःः ; 

एतानि यथा स्थूलं घातस्थानानि काव्यस्य ।॥३३२॥ 

जयौ तु काव्यजातौः हौ घातावप्रतिक्रियौ नित्यम् । 

प्रकृतिव्यसनसमूत्थः शेषोदकनालिकत्वं च ।।२३४॥ 

प्रतिभागं स्खलनं विस्वरमुच्चारणं च काभ्यस्य । 

अस्थानभूषणत्वं पतनं सुक्ुटस्य विश्रंशः* ।।३५॥ 

°वाजिस्यन्दनकुञ्जरखरोष्ट्शिविकाविमानयानानाम् । 

6मारोहणावतरणे ष्व नभिज्ञत्वं विहुस्तस्वम् ॥३६॥ 

7प्रहुरणकवचानामत्यभ्यथाग्रहणं द्धारणं चापि। 

ण्जसुकुटभूषणयोगरिचरप्रवेशोऽथवा रङ्को ।३७॥ 

एभि. स्थानविरेषर्घतिा लक्ष्यास्तु सूरिभिः कुशलः । 

10युपाग्निचियनदभेलगभाण्डपरिग्रहानमुक्त्व । ३८।। 

ध 

भावे चोर््वागलिकरणादिभिस्तेनेयं दशविधा मानुषी सिद्धिः तत्र तत्र 
प्रयोगौचिव्यात्सभेदेन प्रवतंते । यदाह हास्यं स्मितेनेत्यादि । स्वप्रतिभान- 

तारतम्यक्रेता तु सिद्धिद्धिविधा। कदाचित्त् प्रतिभवन्त्यपि स्वप्नयोशादतीव 

1. प$, उत्पातभेदाः । 
2. 188, युक्तौ । 

3. ८95. भप्रतिभासस्वलितं । 

4. 759. मूुकुटनिपातइ्च भूषणग्रहणम् । 
5. प, व्याप्तिस्पन्दन 1९95. भ्रंशं रथनागवाजिकूञ्जर । 
6. 98. आरोहणतितरणेष्वनभिज्ञातया । 

7. 8. प्रहुरणसनेकवचनानम्यग्रहुणं । 
8. 99. यथावद्ग्रहणसाधनं वापि } | 
9. रऽ. अस्फुट" " """वाचाङ्खे । 1९885. अमूकट'""""्या रगे तु- 

चिरप्रयोगो वा । 
10. ?र8., सूपाग्निवच्वनदर्भा ६8, यूपानि चयनदभं ˆ ** “` । 

" ए ध = 
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तिष्या निश्नो घ्रातस्सर्वगतश्चेकदेश्षजो चापि 1 

भनाट्यक्शलेः सलेल्या सिद्धिर्वा स्यादिघातो चा ।{३६॥ 

*नालेख्यो बहुदिनजः स्वेगतोऽव्यक्तलक्षणविश्षेषः । 

4यस्स्वंकदिव सजातस्स॒ प्रत्यव रोऽपि लेख्यस्स्यात् ।४०॥। 

ऽजजेरमोक्षस्यान्ते सिद्धे्मोक्षस्तु नालिकायास्तु । 

कतेव्यस्त्विह सततं (भनाट्यज्ञंः प्रारिनकंविधिना ।।४१॥ 

7 [न्ये दौनत्वमायान्ति ते नाद्ये पेक्षकाः स्मृताः । 

ये तुष्टौ तुष्टिमायान्ति शोके शोकं ब्रजन्ति च] ।\४२। 

चोः 

मन्दीभवति । तत्संभाव्यमानमध्यातिमिकाधिदैविकानां शरीरादिगता व्याधि- 
रूपप्रक्षोभवाह्यभूतजनितकलकलशन्दादिभरुकम्पवातवर्षादीनां विघ्नानां दैव- 
परपर्यायादृष्टकरृतादरष्टप्ररितं न पुरुषव्यापारोपनतादपसारणाद्वा भवति । 

यत्रेदमाह- न शब्दो य्न न क्षोभे इत्यादि । मूलत एव विघ्नानामसंभवाद्रा 
यदादयेनाह--यो भावातिशयोपेतेति । 

तदेतदाहुयन्मुनिराह् सिद्धिस्तु द्विविधा ज्ञेयेत्ति। अत एवास्या रसः 

प्रव्यद्धत्वान्नादट्याद्धमध्ये रसा वा इत्यत्र गुणाद्धयुक्तं सामाजिकाधिता तु 

फल माहुः । 

यत्तु भटूनायकेनोक्तं “सिद्धेरपि नटादेरङ्खत्वं ब्रजन्त्यास्तत्पक्षेऽयमिति" 
तेन नाट्याङ्खता समथितफलञ्च पुरुषा्थेत्वादिति केवलं जँभिनिरनुसृत 

1. 1८88. सिद्धैमिश्रो घातः सर्वगतरचं कदेरोऽपि । 
2. एर 98. नाट्यकुशलेन लेख्या व हि सिदधिनं घातस्य । 1२8. सिद्धि- 

कुशलः स लेख्यः सिद्धिर्वास्या विधानो वा । 
3. 88. सिद्धिर्वा घातो वा सवंगतो व्यक्तलक्षणो बहुशः। 

1२8. नलेख्या बहु दिनतः सवंगतो यस्तु लक्षणतिशेषः । 
4. 1६88. 745. यस्त्वेकदेशजातं न प्रत्यवरोहि लेख्यस्तु । 
5. ६88. जजंरमोक्षस्यान्तर्नाली कसिद्धिश्च लेख्यसिद्धिस्च । 
6. 1६38, नाट्येऽस्मिन् आादिनिकंः सम्यक् । 
7. < 889,, 79, 1684 11113 बला {€ शला$€ 54: 
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योऽन्यस्य "महे मूर्थो नांदीश्लोकं पठेद्धि देवस्यः ! 

स्ववशे पुवंरङ्खे सिद्धर्घातः प्रयोगस्य ।।४३।। 

भ्यो देश्ञभावरहितं भाषाकाव्यं प्रयोजय द्बुद्ध्या । 

°तस्याप्यभिलेख्यः स्याद्" घातो देशः शरयोगज्ञं : । ४४ 

कः शक्तो नाट्यविधौ यथावदुपपादनं प्रयोगस्य । 

भ्कतु व्यगरमना वा यथावदुक्तं .परिज्ञातम्"०।।४५।। 

तस्माद्गम्भीरार्थाः शब्दा ये लोकवेदसंसिद्धाः- । 

सर्वजनेन ग्राह्यास्ते योज्या नाटके विधिवत् ॥४६॥ 

इत्यलमनेन । वाड मनोँऽगसमुदभवेति सर्वाभिनयंकौकारसंपत्तिरपीत्यर्थः मनो- 
रूपत्वात् । 

अन्ये तु वाड मनोगसमुद्भवा दश्ाद्का मानुषीति संबन्धयन्ति । तदन्येऽ- 
प्यभिनयविषैवेति दशितं नानासच्वाश्रयकता वाङ मय्यथशरीरजेति । 
विदूषकच्छेदकतमिति । च्छेदोऽत्र वचनभद्धी प्रकसम्पितस्कन्धना ` ` श्वयोच्छटनं 
च कृत्वा तत्साध्यं प्रोत्साहने ब्रू हितव्यमिति संबन्धः । अथानेने साभ्युत्थाने- 

1, 298. महेशमूढो । 
2. 1९88. मूढस्य । 
3. ऽ.» स्वदसन* " `` `प्रयोक्तन्यः \ ९88. देवस्य पूवंरद्धो घाततस्तस्याः 

विलेख्यः स्यात् । 
4. इतोऽग्रे 85. पुस्तके "योऽन्यस्य" दव्यादिर्लोकद्रयमधिक वतेते । 
5. 2रऽ., योदेरवेषभाषा रहितं काव्यं प्रयोजयेदृदुष्टम् । 88. यो देशवेश- 

भाषाव्यपेतमपि च प्रयोजयेत्काव्यम् । 
6. ५५. तस्यापि विलेख्यः | 
7. 58. घातोदेशविधौ तज्ज्ञैः । 7२७. घातस्तज्ञरदीषज 
६. 1६85. उपपादने प्रयोगे च । 
9. ९88. धृष्टो । }२5. कत्तव्यं वाग्रसना । 

10. 1९89., 743. परिज्ञातुम् । 
11. 05. ये वेदलोकसंसिद्धाः । 

„= षन. ६... +र + 

व. 
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नच किञ्चिद्गुणहीनं दोषः "परि्बजितं न चाफिचित् । 

तस्मान्नाट्यप्रकृतौ दोषा नाटथाथेतो ग्र्या: ।४७॥ 

भ्न च नादरस्तु कार्यो नटेन भ्वागद्धसत्त्वनेषथ्ये | 

“रसभावयोश्चव  गीतेष्वातोघे लोकयुक्त्यां च ॥४८)। 

एवमेतत्त विक्तेयं सिद्धीनां लक्षण बुधंः। 

अतः ऊध्वं प्रवक्ष्यामि श््रादिनकानां तु लक्षणम् 1४९ 

भ्चारित्राभिजनोपेताः शशान्तवुत्ताः कृतश्रमाः । 

यज्लोधर्सपराश्चेव मध्यस्थवयसान्वितःः ।1५०॥) 

षडद्धनारयकुज्ललाः श््रबुद्धाः श्रुचयः समाः| 

चतुरातोद्यकुशला श्वृत्तज्ञास्तस्वदशिनः ।५१।। 

देशभाषाविधानज्ञाः कलाशिल्पप्रयोजकाः'० | 

+"चतुर्थाभिनयोपेता रसभावविकल्पकाः ।।५२॥ 

रिति नवमो भेदो व्याख्यातः । प्रकम्पित॑ंखशीषमित्यनेन वचनाड गुलि- 
क्षेपात् दशमोऽपि भवेदस्पृष्टो मन्तव्यः । सास्रमिति वदन्नेवं सूचयन्ति । 

1 ॥ ̂ 

| 2 प ॐ 

3. 

4. 

द| 

8 
9 

1 10. 
11. 

2 स 9 
स + ~ ल म त क य 

रऽ. पाटैरवजितं । 
88. नानादरस्तु । 
1६88, गौणवागङ्धनेपथ्ये: । 
६88., रसभावनृत्तगीते रातोचेर्लोकयुक्त्या तु । 7१8. रसभाव- 
गीतनत्ये ०४०००५१ | 

5. 1९85. प्रक्षणाननां तु| 
6. २3. चारित्पानिनयोपेता } 
3. श्रान्तवृत्तश्नुतान्विता 88. शान्तिवृत्त "^ 

. 5. जलुन्धाः । 

. ६.33. नेपथ्यज्ञाः सुधा्सिका । 
1६88. विचक्षणाः । 
185. चतुराभिनपज्ञाश्च सूक्ष्मज्ञा रसभावयोः । 45. चतुर्धा- 
भिन यज्ञा ध # @ # ॐ @ ठ ¢ क # । 
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का ग्दच्छन्दोविधाननज्ञा नानाह्ास्त्रविचक्षण्णः । 

एवं विधास्तु कतेव्याः प्रातिका दशरूपके ।\५३।\ 

भरव्यग्ररिद्धियैः शुद्ध अहापोहविश्ञारदः। 

त्यक्तदोषोऽनुरागी च स नाद्ये प्रेक्षकः स्मृतः ॥५४। 

“न चैवेते गुणाः सम्यक् सवंस्मिन् प्रक्षके स्मृताः । 

विज्ञेयस्याप्रेयत्वात्संकीर्णानां च पषंदि।॥५१५।। 

"यद्यस्य श्ित्पं नेपथ्यं कमेचेष्टितमेव वा। 

तत्तथा तेन कार्य तु स्वकमंविषयं प्रति ॥५६।॥ 

नानाश्लीलाः प्रकृतयः शीले नाद्यं विर्निमितम् । 

उत्तमाधममध्यानां वृद्ध बालिश्लयोषिताम् ।५७।\ 

तुष्यन्ति तरुणाः कामे विदग्धाः समयात्विते । 

अ्थंष्वथपराश्चेव . मोक्षं चाथ विरागिणः ।५८।। 

शूरास्त॒ वीररोदरेषु नियुदधेष्वाहवेषु च। 

धर्माख्याने पुरणेषु वृद्धास्तुष्यन्ति नित्यज्ञः ॥५६।॥ 

त॒ शक्यमधमेज्ञतुमूत्तमानां विचेष्टितम् | 

ततत्वभावेषु सर्वेषु तुष्यन्ति सततं बुधाः ।1६०॥ 

(वि 1 0 1 4 त 2 1 द ५ छ | 

यद्यपि भेदान्तरमप्यत्रानुप्रविष्टं तथापि बाहुल्यादभ्युत्थानेन व्यपदेश 
इति । एवं भेदात्कियते । देष; सहजेवाप्रीतिर्मास्सर्यं तु कायर््थिमेकद्रव्याभि- 
लाषात् । पिपीलिकानिक्षेपः सुक्मारप्रकृतेः स्व्रीपात्तप्रायस्य त्रासनोत्पानेन 
सिद्धिविषातः “भौत्पातिकाङ्च घाताः पञ्ुवेगोन्मत्तलिङ्धकृता इति । अशंकितं 

1. 38. प्रक्षकाः नाटयदशंने । 
2. }48., नवैवेते गुणाः सर्वँ एकसिमन् । ६88. न चैते गुणा स्वं 

एकस्मिन् । 

3. इतोऽग्रे षष्टदलोकेषु पाठक्रमः पाठभेदर्चे सवंथा भिद्यते । 
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बाला मूर्खाः स्त्रियश्चैव हास्यनेपथ्ययोः सदा) 

यस्तुष्टो . तुष्टिमायाति क्के शोकमुपेति च ॥६१।। 

कध: कोधे भये भीतः स भेष्ठः प्रेक्षकः स्मृतः । 

एवं भावानुकरणे'ः यो यस्मिन् प्रविशेन्नरः ।।६२॥ 

ष्ठ॒ तत्र प्रेक्षको ज्ञेयो गुणेरेभिरलंकृतः। 

॥ 4 ~ +~ 

एवं हि प्रेक्षका ज्ञेयाः प्रयोगे ददारूपतः* ६२ 

संघषें तु समुत्पन्ने प्राहिनकान् संनिबोधत । 

यज्ञ विन्नतंफश््चेव छन्दोविच्छन्द वित्तथा 1६४ 

५अस्त्रविचित्रकद्ेश्या गान्धर्वो राजसेवकः । 

ध्यज्ञविद्यज्ञयोगे तु नतंकोऽभिनये स्मृतः ।।६५॥ 

छन्दोवि द॒वृत्तबन्धेषु काब्दवित्पाद्यविस्तरे । 

6इष्वस्च्रवित्सोष्ठवे तु नेपथ्ये चेव चित्रकुत् ।६६॥ 

कामोपचारे वेश्या च गान्धवंः स्वरकमेणिः। 

सेव कस्तुपचारे स्यादेते वं प्राहिनकाः स्मृताः ॥६७॥ 

3 णो क 1 

. पदोः सिहादेवेषं कृत्वा सुकुमारं प्रयोक्तारं भीषयति सामाजिकं वा । एवं मात्स- 
यादुन्मत्तलिङ्गमपि करिचत्करोति हासानयनेन प्रकृतप्रयोगविप्रसं वादनायेति 

वैलक्षण्ये लक्षणविस्मरणमन्यभरुमिकोचितसत्त्वस्वीकारोऽपि विभुभिकस्तुष्णी-- 

कता 1 अन्येन पठनीयमन्यः पठतीत्यन्यवचनं काव्यमिति बहुत्रीहिः (२२) ।: 

आतंनाद इति । इतः प्रमृति परद्वेषप्रयुक्ताः सिद्धिविघाताः । आर्त॑त्वं हिः 
छद्मना प्रद््यं नादं सिद्धिविघातकं करोति । एवं व्याधिदशंनेन मकुटभरण-. 

[याक प 

1. 68. करणैः । 
2. [ए 95. प्रक्षकस्तु स मन्तव्यो । 

| 3. 88. नाट्यसंश्रये । 
। 4. {६ ऽ8. टप्वस्यचित्रविद्धेद्या । 

<. 1२8. ५०९७ 70६ 1640. यज्ञविद् ̂  * " " ° ` शुद्धभावं श्च । 

6. ८88. पृम्तके पद्याधंस्थाने "विभूुतिगुणा' इत्यादि इलोकद्वयमधिकम् ४ 
7. 1६ 98. गान्धरवंस्वरतालयोः । 

7 २ भ पय ० ड + १ 
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"एचिर ष्टान्तसंयुक्तंदोषा वाच्यास्तथा गुणाः । 

श्रशास्तरज्ञा विवादेषु यथा प्रकृतिकमेतः ।६८॥ 

अथैते प्राहिनका जेयाः कथिता ये मयानघाः । 

ऽशास्त्र्ञानाद्यदा तु स्यात्संघर्षः श्ास्त्रसंभ्रयः ।६६।। 
शास्त्र प्रमाणनिमणिव्यवहारो भवेत्तदा । 

भमत्र नियोगादन्योऽन्यविग्रहुस्स्पधयापि भरतानास् ।5०॥ 

अथपताका हितोस्संघर्षो नाम संभवति। 

श्तेषां कार्यं व्यवहार वर्नं पक्षपातविरहेम ।*७१॥ 

कृत्वा पणं पताकां व्यवहारः स भवितभ्यस्तु" | 

शसर्वेरनन्यमतिभिः सुखोपविष्टेऽव शुद्धभवश्च ।।७२।। 

येलंखकगभकसहायास्सह सिदित; । 

-नात्यासननहूरसंस्थितेः प्रक्षकंस्तु भवितव्यम् )*७३॥ 

तेषामासनयोगो द्वादशहुस्तस्थितः कायः । 

यानि विहितानि पूवं सिद्धिस्थानानि वानि लक्ष्याणि ॥७४।। 

००-००-०० ००-००-०9 त 

"निपात इति (२७) नेपथ्यभ्रंशः 1 अन्यः पुष्करावादहितदोषा इत्यनेनेदमाह न 

केवलमभिनयानामेव समानीकरणं सामान्याभिनयानां यावदातोचयगीतयो- 
 रप्यन्योन्यमधिनयेक्च समं मीलनं सोऽपि सामिान्याभिनयः । अन्यदिति । 
गीतादि । तच्चाभिनयाश्चेति दन्द्रः । सभक्ब्देन कपमंधारयः तत्र भवः 
प्रयोग इति । 

1. 
9; 
ध 
4. 
च 

6. 
८ 
8. 

८88. एभिधमममभिप्रेकष्य | 

168. अशास्व्रज्ने विवादो हि यदा भवति कर्मतः 

{८5६. शास्त्रन्नाने ॥ 

{ऽ6. ` निर्माण । 

198. स्वामि (मि 11, 
188. तेषां व्यवहारगतात्रप ्षपातेन दशनं कार्यम् | 

1६३६. सन्पवहारं गमयितव्यम् । 
८88. तैः सम्भावितमतिः । 
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त आतनता 

1 1) | (सयत तिक् दि | [1 ५ 
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#घाताऽ्च लक्षणीयाः प्रयोगतो नाद्ययोगे तु" | 

2देवाद्धातसमुत्थाः परोत्थिता वा बुरषैनेवेलख्याः 11७५] 

घाता नादट्यसमुत्था ह्यात्मसमरुत्यास्तु लेख्याः स्युः! 

घाता यस्य स्वल्पाः संस्थाताः सिद्धयश्च बहुलाः स्थुः ।।७६।। 

विदितं कृत्वा राज्ञस्तस्मं देया पताका हि, 

सिध्यतिक्यात्पताका समसिद्धौ पार्थिवाज्ञया देया ।७५७।। 

अथ नरपतिः समः स्यादुभयोरपि सा तदा देयाः | 

एवं विधिज्ञेयेष्टव्यो व्यवहारः समञ्जसम् ।७८।। 

स्वस्थचित्तसुखासीनः सुविशिष्टेगुणा्थभिः। 

विमृ्य प्रक्षकर्ग्रह्य सवं रागपराड सुखे: ।\७६॥। 

साधनं दूषणाभासः प्रयोगसमयाश्ितेः | 

समत्वमङ्खमाधुयं पाद्यं प्रकुतयो रसाः 1८ ०।) 

"अ नगन्को-कग्दिवेन 

नन्वज्जितादिभिः को दोषो जायते इत्याह । भावस्य प्रयोगस्यानुभावादि- 

-रूपस्य दूषणानि तेषु सत्यु तदवस्थावचनात् तत्र सर्वात्मने रसादिदोषाः । 

प्रथमेऽध्यायेऽत्राहु-- 

त्रासं सञ्जनयन्ति स्म रेषा विघ्नास्तु नृत्यताम् । 

इति तत्र स एव सिद्धिविघाते प्रधानतमत्वेनोक्तः । विस्वरमजाततालमित्येव 

स्पष्टीकृतं बणेत्यादिना । एतत्स्वरूपं च वितत्य गेयाधिकारे निरूपयष्याम 

इतीह नोक्तम् । एवं विधं स्वरगतं कतृ हन्या्हन्ति प्रयोगं नाक्यन्तीत्यर्थः । 

एवं पुष्करगतं कतु नियोन्यं विधिप्रयोगं हन्तीत्यकाव्यकृतघातस्य स्थानानि 

निमित्तानीव्यर्थः । काव्यजातासिति सप्तमी । भ्रकृतिव्यसनेति ॥ प्रकृतकृतमनौ- 

चित्यमिति यावत । 

1, }प8. वेदेषु । 
2. 7१8. देवोत्ातसमुल्थास्तथा परीत्या । 
3: पऽ. ज्ञेया । | 

% अतः परं दलोकसप्तसु कारीमृद्धित पुस्तके सर्वथैव पाठो भिद्यते 

अतएवात्र पाठान्तरं तस्मान्न प्रदर्शितः । 
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वाद्यं गानं सनेषथ्यमेतञ्ज्ेयं प्रथत्नतः। 

गीतवथादित्रतालेन केलान्तरकलासु च || ८१। 

यदद्धःः क्रियते नाट्यं समन्तात् सममुच्यते | 

अङ्खोपाद्धसमायुक्तंः गीतताललयान्वितम् ।८२।। 

ध्गानवाद्यसमत्वं च तदधः सममुच्यते ! 

सनिर्भुग्नमुरः कृत्वा भ्चतुरकृतौ करौ ।।८२।। 

ग्रीवाच्चिता तथा कार्या त्वङ्कमाधुयेमेव च। 

पूवोकतानीह शेषाणि यानि द्रव्याणि साधकः || ८४] 
श्वाद्यादीनां पुनविप्रा लक्षणं सन्निबोधत। 

(्वादयप्रयुतयो गानं वाद्यमाणानि निर्दहेत् ।1*५।। 
४] 

यानि स्थानानि सिद्धीनां तेः सिद्धि तु प्रकाशयेत् । 
हषदिद्धसम्द्भतां नानारससमुत्थिताम् ।।८६।। 
पीपी # + 

तदुक्तम्-- 
अनौचित्यावृते नान्यद्रसभङ्खस्य कारणम् । इति । 

शेषोदकनालिकया काल उपलक्ष्यते \! तस्य शेषत्वमन्यकालव्याप्तियोग्यता तेन 
यत्र काले यदनुचितं तत्र तन्निबन्धनं । यथा प्रभाते सद्खीतकदशेनादि राज्ञः ४ 
चकारदेरादौचित्यमपि । तेन देश कालस्वभावकृतं यदनौचित्यं कायं तत्सर्वमेव 
सिद्धिविघातकमिति । उत्तमव्यतिक्तियामीति। स्थानविेषेरिति। स्थान- 
विरेषरिति निमित्तं रित्यथंः। थूपाग्निपावनेति । तच्छिह्वात् नटो दुलंभदच 
तत्र यथात्वं सवंजनेन सृज्ञातं न च लोकेवृत्तोपयो गिनीति भवः । सर्वगत इति । 
सर्वत्र प्रयोग एकदेशज इत्यंशे बहुदिनजा" `“ “" वरुदधत्यसौ सिद्धिविधातकः ॥ 
अभ्यक्त इति । प्रयोगान्तेऽस्य प्रयोगान्तरेण संबन्धो रद्धं कायं इत्यथैः 

1. 78. समायोगं । 
2. 1९88.., 78. भाण्डवाचं समं चव यस्मिस्तत्सममुच्यते । 
3; 188. चतुरश्रयितौ मृजौ । 
4. ६98. साध्यानि रऽ. प्रेक्ष्याणि । 
5. {ए88. १8. ५० 10६ 1606. 

6. 3. वाद्यं प्रकृतयो गानं वक्ष्यमाणं विनिदिरोत् (788, वाद्यप्रकृतयो- 
ऽङ्गानां) : 
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1वारकालास्तु विज्ञेया नाट्यज्ञेविविधाश्नयाः । 

दिवसहच॑व राध्िह्च ?तयोर्वारान् निबोधत ।८५७।। 

3 [ पुवाह्लस्स्वथ मध्याह्भस्त्वपराह्स्तथेव च । 

दिवा समुत्था विज्ञेया नाद्यवाराः प्रयोगतः] ।1८८। 

श्प्रादोषिकाधेराच्रिश्च तथा प्राभातिकोऽपरः। 

नाटयवास भवन्त्येते रात्रावित्यनुपुवेश्ञ-० ।1 ८&।। 

एतेषां भ्यत्र यद्योज्यं नादटयकायं रसाश्रयम् । 

तदहं संप्रवक्ष्यामि वारकालस्तमाश्रयम्ः |£ ०।। 

क~ अ" ~~~ -~-~- ~ --~+~-~- 

कोक -क-क-का-क-क-क- ककर ककन कक -क-क-क-क--9 कक कक क - 9 क- क -क क -क कक क-कै कक 

एकदिवसजात इति । एकप्रयोगो लक्षणं प्रत्यपर इत्यन्वेति । जजं रमोज्ञस्यान्त 

इति पूवरङ्क प्रयोगोऽपि परीक्ष्य इति दशंयति । नाट्यविधौ यथावदुक्तं ज्ञातुं 

प्रयोगस्य चोपपादनं कर्तृमशक्तोऽपि व्यग्रमनस्कत्वात. देरवेषा्नौचित्येन यो यं 

प्रयोगं कुर्यात्तस्य सर्व॑स्य घाताः । नन्वज्ञस्यैवेत्यार्याद्वयस्य योजना दोषप्रत्यर्थं न 

ग्नाह्य इत्युक्ते प्रयोक्तुरवलेपोऽवतरेदित्याशयेनाहं न च नादरस्त्विति । तज्जं - 

रित्युक्तम् । तान् वक्षीकर्तुंमाह अतः उध्वं प्रवक्ष्यामि भ्रा्दिनकानां त्विति । प्रने 

भवा प्रध्यस्थत्वेनाभिनयचतुष्कगीतातोद्ये चेति । षडङ्खत्वान्नाट्यं सन्तोष. 

इत्यादिना विमलाशयत्वेन सहूदयत्वमेषां परमो गुण इति दशेयिति कायेमिति । 

तेन सह् विचायं मित्यर्थः । शीलमेव दशेयति । तुष्यन्ति तरुणाः काम इत्यादिना # 

प्रविक्ञदिति साधारणी भावमेवं सूचयनि तत्समीपे भवेदिति यावत. । एवं वस्तु- 

मात्रविचारे विधिरुक्तः । प्रयोच्क्तृणां परस्परकलहहेतुविधिवक्तव्यः । स च 

कदाचिर्लक््यमात्रविषयो भवति ! कदाचिर्लक्षण विषयोऽपि पूवेमधिहृत्याह् । 

1. ६88. पदकालशइ्च विज्ञेयो विविधो नाट्ययोक्तृभिः । 

2. 188. विशेषाइचानयोः स्मृताः । 

3, 1८88. ५068 01 7686. 

4. 1२8. प्रदोषिकाऽ्धं रात्रं । 88. प्रादोषिकोऽधं रां च तथा प्राभाति- 

कोऽपि च । 

| 5. 38. रात्रग्मंसमाधिताः प्विऽ. रात्रिजा ह्यनुपूर्वशः । अतः परं 

| काश्रीसिरीजपुस्तके “पौर्वाह्िकस्तथे"'त्यादि प्यमधिकम् । 
6. 1६88. तु यथायोग्यं । 

| 7. 188. वारं कालसमुत्थितम् । 
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यच्छोत्ररमणीयं स्या'द्रमत्थानकृतं च यत् | 

'्ुर्बाह्भं तत्प्रोक्तब्यं शुद्धं वा विकृतं तथा ॥६१।। 

सत््वोत्थानगुणेयुक्तं वाद्यभूयिष्ठ्मेव च । 
पुष्कलं सत्वयुक्तं च श्रपराह्लं प्रयोजयेत् ।६२।। 

कं शिकीवृत्तिसंयुक्तं श्ुद्धाररससंश्रयम् । 

नृत्तवादित्रगीतादयं प्रदोषे नाद्यमिष्यते ।।९३।। 

भयन्नमेहास्यबहुलं करुणप्रायभेव च | 

प्रभातकाले तत्काथं नाट्यं निक्राविनाशनम् ।।६४।। 

्मधंरात्रे नियुञ्जीत समध्याह्ल तथेव च| 

सन्ध्याभोजनकाले च नाद्यं नव प्रयोजयेत् || ९५] 

एवं कालं च देश्रं समीक्ष्य च बलाबलम् | 

ऽनित्यं नाद्यं प्रयुञ्जीत यथाभावं यथारसम् ।\६६।। 

# 

. संघषंत्विति । उपचार दरति राजोचित इति भावः । द्वितीयमधिक्ृत्याह् 

श्ास्त्रज्ञानात्विति । भत् नियोगादिति । लेखको लिखति गगकः पिण्डयति । 

दयो रपि यथैकस्य न घातः तेनायमस्याधिक्रारसिद्धिः । स चेत्याह सिद्ध्यति- 
शयात्यताकेति। यदितुन कुवचिदातिशयः। तदा कथमित्याह । इति श्ब्दो- 
ऽध्याहायः । तत्तद्रसप्रधानं नाट्यं तत्र तत्र कालेषु रसः संभवतीत्यभिप्रायेणाहं 

१० > ६2 {> ¬“ - 

^. # ॥ 

1५95. धमस्यानकृतं तथा । 
~ ९98. तत्पुर्वाह्नं बुधैः कायं शुद्धं तु । 
` ४8. सत्वसंयुक्तं 85. सिद्ियुक्तं तु । 
" ६98. 78. यत्त (यत्र) माहु स्म्यसंयुक्तं । 
` प5. न प्रयुञ्जीत मध्याह्ं नाधंरात्रे कथंचन । 88, अधेरत्रे न 

युञ्जीत न मध्याह्ल तथव च । 

. 048. न नाद्यं सम्प्रयोजयेत् 88. नाटुयं न च कदाचन । 
1.93. (वर्णनं च' इति भवेत । प्रसमीक्ष्य ससंशयम् ! 48. पर्णेदं च 
समीक्ष्य तु। 

8. & 95. नाट्यवारं प्रयुञ्जीत । 
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अथवा देशकालो च न परीक्ष्यो प्रयोक्तुभिः" | 
-यथेवाल्ञापयेद्भर्ता तदा योज्यमसंश्यम् ।[६७।। 
तथा समुदिताश्चैव विज्ञेया नाटकाधिताः 
पात्रं प्रयोगमृद्धिश््च विज्ञेयास्तु चयो गुणाः ।।९८।} 

| “बुद्धिमत्वं सुरूपत्वं  लयतालज्ञता तथा ! 
रसभावज्ञता चेव वयस्स्थश्त्वं कुतुहलम् ।! € €।। 
ग्रहणं धारणं चेव (^गात्रावेकल्यमेव च | 

। निजसाध्वसतोत्साह इति पा्रगतो विधिः | १००।। 
. सुवाद्यता सुगानत्वं सुपाठ्यत्वं तथेव च, 
। | दास््रकमेसमायोगः प्रयोग इति संज्ञितः ।१०१।। 
| श्युचिभूषणतायां तु माल्याभरणवाससाम् । 

"०विचित्ररचना चेव समरुद्धिरिति संज्ञिता ।१०२।। 
| यदा "समुदिताः सवं एकीभूता भवन्ति हि । 

अलङ्काराः "श्सकरुतपा मन्तव्यो नाटकाधयाः ।१०३॥। 

री 

देशकालाविति । नेपथ्ये पाठः यत्कर्तुः जानाति तेन योग॒ इति पाच्रसंपाद्य- 
न्तभविोऽस्य । पात्रं हि रसप्रविष्टमेव। यदा समुदिता इति सामान्याभिनय- 
त्वमाह् । अध्यायपञ्चकेन हि तदेवोक्तम् । नाट्योत्पत्तिरिव पूवर द्भान्तेनेत्युक्तम् + 

1. 85. कदाचन । 

( 2. }5. यदा । 88. यत्र च। 

| 3. & 88. यथा समूदयङ्चव प्रयोगादच समृद्धयः । 
4. 1९39. बुद्धिसत्त्वस्वरूपं च । पऽ, बुद्धिः सत्वं सुरूपत्वं । 
5. 1१8. स्वत्वकुतहलम् । 
6. {ए 88. गानं नाट्यकृतं तथा । 

१ 7. {£ 88. जितसाध्वसतोत्साहा विति 1 पऽ. जितसाध्वसतोत्साह् 1 
। 8. 7१8. सम्प्रकीतितः 7८88. स तु संज्ञितः । 

9. ६ 88., 45. सूविभूषणता या तु सूमाल्याम्बरता तथा । 
10. 88. यात्वद्ध रचना चैव पप. विचित्रा रचना चव" "“" "स्मृता । 
11. 88. सर्वे सूमूदिता । पऽ. समूदयाः सवं । 
12. 7२8. सतु तदा ६88. सतु तदा मन्तव्यो नाटूययोक्तुभिः। 
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1एतदृक्तं॒द्विजश्रेष्ठाः सिद्धीनां लक्षणं मया । 

प्रत ऊध्वं प्रवक्ष्याम्यातोद्यानां च विकल्पनम्" || १०४।। 

इति भरतीये नाट्यशास्त्रे सिदिन्यञ्जको नमि 

सप्तविह्मोऽध्यायः 

मीति 

वक्ष्यति च अलङ्कार इति दोभापूणंतायाइचतुरित्यथंः । 

वक्तव्यशेषं सूचयति भअत ऊध्वेमित्यादि । शिवम् ॥ 

नृसिहुगप्तापरनामधेय- 

विद्यावदातः सुखलाभिधानः । 

यं देहविद्यभिरयुयुजत्सः 

प्रयोगसिद्धि कृतवान् महार्थम् ॥ 

इति श्रीकाईमीरमहामाहेश्व राचार्याभिनवगुप्ताचायंविरचितायां 

अभिनवभारत्यां नाट्यवेदवृत्तौ सिद्धचघ्यायः सप्तविक्षः ॥ 

1. 88. एतदृक्त मया सम्यक् सिद्धीनां लक्षणं द्विजाः । 
2. 88. ह्यातोद्यानां विकल्पनम् । | 
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